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Ma ma Enantia Kongreso

Tre ofie okazas, ke Delegi toj aii sim

plaj esperantianoj skribas al la cen 

tra Oficejo de U. E. A. por proponi la 

kreon de nova servo, aii ian sangon 

en la Statuto aii en la regularoj de 

la jam  ekzistantaj servoj, (iis nun, la 

Komitatano komisiita por la Fako 

kiun koncernas tiuj proponoj sola 

pristudis ilin, kaj prezentis p ii ili 

raporton al siaj kolegoj de la Komi-

la lo .

Sed, nuntempe, ia Fakestroj de 

Esperantio ne plu -ai.i.ĉai; por tio 

tasko. Lillie ĉar, kun la konstanta 

gojiga kreskado de nia Asocio, la 

nombro de la proponoj studotaj fari

gis tiel granda, ke ĉiu el ili trudas 

laboron tro gravan por izolaj per

sonoj, kaj due, ĉar ekzistas nun en 

Esperantio multe da membroj kiuj 

dedicas al ĝi sian sindonemeco!! kaj 

agemecon, kiuj havas intereson mo

ralan aŭ eĉ monan en ĝia prospe

rado, kaj kies konsilojn kaj helpon, 

laŭ simpla justeco kaj prudenteco, 

U. E. A. devas oficiale uzadi.

Por tiu celo mi proponas la krea

don de diversaj komisionoj prezido- 

taj de la koncernataj Fakestroj, 'l iuj 

Fakestroj rondirigos inter iliaj mem

broj kajeron, sur kiuj ĉiuj komisio

nanoj donos sian opinion pri la tenioj 

kiuj koncernos ilian kompetente

con. Ili havos ankaŭ la taskon, stu

dadi la demandojn submetitajn de 

niaj membi oj al la Komitato, raporti 

kaj ellabori pri ili proj ektojn, pri

kiuj definitive decidos la Fakestroj.

La membroj de tiuj komisionoj 

estos elektataj inter la esperantianoj, 

Delegitoj, Konsuloj aii simplaj mem

broj, kiuj montris, per sia ĝisnuna

agado, specialan kapablecon en iu

fako. lli estos elektataj de la koncer

nata Fakestro, kiu publikigos ilia jn  

nomojn en la oficiala jurnalo kaj cu 

la oficiala jarlibro de U. E. A. La 

elektitoj konservus sian oficon dum 

la tuta tempo, dum kiu funkcios la 

dirita komisiono ; sed la Fakestro 

havos, {iutempe, la rajton fordanki 

la tutan komisionon ĉu en la mo

mento kiam gia speciala tasko eslos 

finita ĉu en la okazo se li jugus, ke 

ĝi ne plu povas taŭge labori. ■ 

lic i do versajne eslos, en la ko

menco ; sed mi antaŭvidas ke ni iom 

post iom enkondukos laŭstatute, en 

Kujn komisionojn, membrojn baloti

tojn de iuj fakaj esperantiaj asocioj

aii korporacioj, ekzemple, direktan- 

tojn de Esperantiaj Entreprenoj pol

la Komerca Komisiono, k. c... 'l io 

ebligos, ke la interesatoj mem, pli 

aktive partoprenu en la organizado 

de la servoj, kiujn ili bezonas kaj 

uzas.

Inter aliaj utiloj de liu j komisionoj, 

m i speciale citos tiun ĉi, ke ĝi per

mesos pli facile uzi ĉiujn fortojn kaj 

sindonemojn kiuj estas troveblaj en 

Esperantio, sed kiuj, ĝis nun, ne 

ĉiam povis esti eltrovataj. Plie, la 

laboro farota en la komisionoj mon

tros klare, kiuj el la Esperantianoj 

plej taligas por esti Fakestroj, kaj tiel 

liveros por la venontaj porkomi- 

t a t aj balotoj, riĉan liston da talentaj 

homoj.

Tiuj komisionoj estas absolute 

necesegaj por la bona organizo de la 

unua kongreso en Augsburg. Ni an

taŭvidas ke ni bavos tie, versajne 

ses laborajn kunvenojn. Supozante, 

ke ĉiu dainos dii horojn, oni facile 

komprenos ke ni povos fari bonan 

laboron dum ili, nur se la tagordo 

estos tre klare kaj tre precize difinita 

Kaj se la demandoj estos zorge es

ploritaj. Propono devos esli enskri

bata sur la tagordo, nur se ĝi estos 

ricevita en nia Centra Oficejo, du 

monatojn, antan la kongreso, tiel ke 

la koncernata komisiono havu sufiĉe 

da tempo por ĝin studadi, kaj raporti 

pri ĝi al la Komitato.

Mi de nun antaŭvidas la neceson 

de jenaj komisiono j :

1“ Administrada Ke misie no. — 

Ŝanĝoj kaj aldonoj en la statutoj. — 

En tiu komisiono cstos bezonataj 

juristoj kiuj konsentus zorge studadi 

nian statuton kaj niajn regularojn, 

tiel ke ili farigu speciale kompeten

taj pri Esperantia juro.

2" Kongresa Komisiono. —  Orga

nizado de niaj kongresoj, Regu

laro de Ia kunvenoj kaj de la dis

kutadoj. —  Tiu komisiono en

havos aparte la lokan organizan 

komitaton.

3" Financa Komisiono. Kontro

lado de la kalkuloj, starigo de la 

buĝelo, kreo de novaj monrimedoj 

k. c...

I" Turisma Komisiono. — Gvidfo

lioj, gvidlibroj, vojagoj, libertempaj 

kolonioj, esperantiaj hoteloj k. c...

5“ Komercu Komisiono. — Servoj 

farotaj al la Esperantiaj entreprenoj. 

Servo de komercaj inTornioj. Klopo

doj al registaroj aii al internaciaj 

institucioj pri pliperfektigo de la 

postaj, fervojoj k. c. servoj.

6a Junula Komisiono. —  Propa

gando por L’. E. A. en la lernejoj, 

Vojaĝslipendioj. Intcrŝanĝado de in

fanoj. Kreo de gimnaziaj kaj studen

taj kluboj. Universitataj gvidfolioj, 

organizo de kursoj pri internaciaj 

konoj (Komerco, banko, transpor

tiloj, k. e.) per Esperanto.

7" Labora Komisiono. — Dungado, 

Helpado al vojagantaj laboristoj. 

Mutualismo. Kreo de Labora Fako. 

8“ Virina Komisiono. — Inlerŝan-

ĝado de junulino j. Helpado al stu

dentinoj kaj vojagantaj sinjorinoj.

9a Esperanto-oficejo Komisiono. — 

Organizo de Esp. Of. Rimedoj por 

instigi ilian kreadon kaj uzadon 

k. c.

Kiel oni vidas el tiu programo, kiu 

estas entute la programo de nia Aso

cio, la laboro mankos nek por la 

kreolaj komisionoj, nek por Ia Komi

tato, nek por la Delegitoj kaj mem

broj kiuj ĉeestos niajn kunvenojn.' 

Ĉiu Esperantu lo  kiu havas ian kom

petentecon pri la diversaj supreci

titaj tenioj kaj intencas fari propo

nojn diskutotan dum nia kongreso, 

bonvolu ilin sendi kiel eble plej bal

daŭ al la Centra Esperanza Oficejo. 

Inter la aŭtoroj de la plej bonaj el 

tiuj proponoj, la Fakestroj elektos, 

— se kiel mi esperas, ili aprobos

nian projekton, — la necesajn Komi

sionojn por ilin studi, kaj tiel, per 

lia zorga antaŭpreparado, nia unua 

Esperantia Kongreso prezentos, pro 

sia bonordeco kaj seriozeco, aspek

ton de vera parlamenta kunvenaro, 

riĉa je ^ojigaj kaj progresigaj rezul

tatoj.

TU. ROUSSEAU,

Komitatano de U. F. A

urbano posedanta bienon en la kamparo 

povas voĉdoni en urbo kaj kamparo. Li 

povas tion fari tiom pli facile, ke la bato

lado ne okazas la saman tagon en la lando. 
La kandidato kiu ne havas konkuranton 

estas elektata senbalote. La balotoj kiuo

kaze estas farataj nur je relativa plimulto.

Plej. ofte la Komunuma cambro estas I  

forpermesata de la rego antaŭ Ia sepjara 
periodo. Tiu privilegio apartenas eksklu

zive al la regnestro. La tagoj de la balo
tado estas elektataj de la « returning ofti- j 
ciers », sed la registaro rajtas difini en 

kiuj balotrondoj komencos la balotado. 

Per tio gi inlluas, ĉar la registaro gene

rale komencigas la balotadon en la regio- 

J- -oj por gi favoraj, esperante, lce la aliaj 
pli dubaj sekvos. Post la kunvoko de la 
balotantoj la kandidatoj cnskrihigas; ĉiu 

devas esti proponata de almenaŭ dek reg

nanoj. Kiel dirite balotado okazas nur se 
estas iili ol unu kandidato ; ĉirkaŭ 200 de

putatoj estas elektataj senbalote, ĉar ili 

estas solaj kandidatoj.
La necesega helpanto de la balota bata

lado estas la « canvass » ; gi estas viro aŭ 

virino — ĉar la virino aktive partoprenas 
en la balotoj — kiu havas la taskon ko

lekti kiel eble plej multe da voĉoj por sia 
mastro, disdoni prospektojn kaj voĉdoni- 

lojn, esti gentila, afabla al ĉiuj.

Per sia fervoro, la « canvass » iafoje 
okazigas komikajn scenojn. Ekzemple, oni 

citas kandidatedzinon, kiu promesis kison 

al kiu voĉdonos por ŝia edzo! Cetere, la 
balotaj kunvenoj estas trankvilaj kaj gen

tilaj. Fine, alvenas la granda tago : oni 
voĉdonas de la sepa matene ĝis la oka 

vespere; la vocdonado estas ne sekreta,

La ofico de deputato estas sensalajra; 

tamen la « speaker » aŭ prezidanto rice

vas 50.000 Sm. jare. Tia estas la sistemo 

Sunia,, kiu prezentas diversajn malsama
i j n  kompare kun la sistemoj de la aliaj 

parlementaj landoj.
\V. K. (London).

SOCIA VIVO K O M E R C O

«j u h o

k i e l  e s tas  b a lo ta ta  la  B r i t a  P a r la 

m e n to . K e lk a j k u t im o j de  la  b a lo ta  

v iv o .

Dum Januaro okazas en Granda Britujo 

la generala balotado de la cambro de Ko

munumoj. Estas interese havi kelkajn de

talojn pri la sistemo uzata en Britujo, kiu 

estas sufiĉe komplika. Efektivo, pri tio 

kiel pri aliaj punktoj, la konstitucio ne 
estis farita en unu fojo ; gi estas nur ko

lekto de legoj kaj kutimoj 

La nuna regimo datas de 1832. Antaŭ 

tiu epoko la nombro de la deputatoj estis 

fiksita en fantazia maniero. Tio venis pre

cipe de la plena transformigo de Britujo, 
kiu antaue agrikultura lando farigis indus

tria. Urboj kiel Manchester, Birmingham 

farigis tre gravaj, kaj malgraŭ tio la an
taŭa- sistemo de reprezentado dauris. 

Grandaj urboj havis neniun deputatoj 
dum malgravaj dezertiginta urbetoj no

mitaj « putritaj urbetoj » sendis unu aŭ 

du. Tiu sistemo Cesis en 1832.
Laŭ la nunaj legoj la Komunuma cam

bro estas balotata por 7 jaroj ; ĝi enhavas 

(570 deputatoj n, el kiuj 405 por Anglujo, 

103 por Irlando, 72 por Skotlando, 30 por 
VVales. En ĉiu lando la deputatoj estas di

vidataj laŭ trispecaj balotrondoj : urbaj 

balotrondoj, kamparaj balotrondoj, uni

versitatoj. Por esti balotantoj, diversaj 
kondiĉoj estas bezonataj. En la urboj estas 

balotantoj ĉiuj burĝidoj gu i u laj voĉdon- 

rajton antaŭ 1831, la bienuloj aŭ luantoj 

okupantaj de unu jaro nemeritan cam

bron aŭ pagintaj la imposton de la m a li

culoj , fine la luantoj ĉe meblitaj domoj, 

kiuj estas de unu jaro en logejo, kiu sen

mebla valoras 100 Sm. jare. En la kampa

roj estas balotantoj diversaj bienuloj kaj 
luantoj Jau sufiĉe komplikaj sed largaj 

kondicoj. En la Universitatoj, estas balo
tantoj jen la agregatoj, studentoj kaj diplo

mitoj, jen la profesoroj kaj «m ajstro j»; 
la reguloj varias laŭ la universitatoj.

ĉ iu j balotantoj devas esti anglaj, dudek, 

unu jaraj minimume, libere disponi sian 

bienon. En 181)1 lego donis la voĉdourajton 

al Ciuj, kiuj simple povas pruvi, ke ili po
sedas hejmon, ĉ iu j anglaj regnanoj estas 

elekteblaj, escepte pro nejudeco civila aŭ 

pro sia ofico, k. e,, liverantoj de la regis
taro. La ŭ  I ege la kandidatoj garantias su

mon da 1.000 Sm. por la bolotelspezoj. 

Parlamentano elektita je salajrata ofico 
devas eksigi, sed sen tio li ne rajtas eksigi. 

Estas notinde, ke ĉiu regnano povas voĉ
doni en pluraj balotrondoj se en Ciu el ili 

li plenumas la necesajn kondukojn; ekz.

L a  p rog reso  de la  e k s te rk o m e rc o  en

J a p a n u jo

La grava oficiala verko « Kompara Sta

tistiko de la Eksterkomerco dum 41 Jaroj» 
jus eldonita de Financa Departemento estas 

bona fluidajo por pripensi, kiamaniere nia 

eksterkomerco disvolvigis depost la unua 

jaro de Meiĝi, kaj donas al ni ankaŭ mul

tajn instruojn por la estonto.
I c_ _  Gi rimarkigas nin pri la mirinda I 

progresado en la sumo de eksportoj kaj ! 

importoj.En la l-a jarode Mcigi (1868) eks

portoj de Japanujo sumis nur Sm. 15,553,473 

en valoro, kaj importoj Sm. 10,093,072, 

kune Sm. 26,24(5,545. Sed en 1908, la sumo 
de eksportoj estis Sm. 378,245,673 kaj de 

importoj Sni. 436,2;»/,'462, entute Sni. 

811,503,135. Tio Ci montras, ke la ekspor

toj plimultigis dudek-kvaroble, la importoj 

kvardekoble, kaj la tuta interkomerco tri

dek- unuoble. Kaj escepte duni la jaroj, en 

kiuj okazis grava konfuzo en la regno (ek

zemple: la Formosa almilitado de 1874, la 

enlanda malpaco de 1877 k. t. p.) la ekster

komerco Ciujare faris regulan progresadon. 

Sed ni devas pripensi, ke tiu rapida kaj 
r e g u la  progresado precipe devenas de tio, 

ke nia eksterkomerco nur malmulte havis 

rektan interrilaton kun la monda komerca 

movado; tial, en la lastaj jaroj post la mi

litado de 1904 — 5, en kiuj prosperis rektaj 

eksportoj kaj importoj sen pero de alilan
daj negocistoj, ĝi tuj ricevis fortan ekbaton 

pro la paniko de la ekonomia rondo de 

Ameriko kaj pro la malbonrikolta kaj mal
longo  de argento en limlando, k. t. p. De 

nun kompreneble nia komercado estos ĉiam 

tusita de la komercaj cirkonstancoj de la 

mondo, kaj estas dubinde, Cu gi povus 
daŭrigi por ĉiam la progresadon tiel same, 

kiel en la estinto. Kroni tio, en la pasintaj 

jaroj Japanujo precipe eksportis krudajn 
produktajojn kaj importis fabrikejojn, sed 

pli malpli frue tia primitiva maniero de 
komercado devas esti sangita, kaj sendube 

en Ciuj punktoj farigos grava sango; ni do 
ne povas konkludi pri la estonto nur. de 

la e s t in t o .  Nune, la sumo de eksterkomerco 

de Japanujo vicigas je la I l-a rango en la 

mondo, kaj gia porcio por unu persono 
estas je la 21-a. Por ke ĝi povu konkuri 
kun tiu de Cefaj gravaj landoj, gi devas 
kreski dekfoje pli granda,kaj ni povas diri, 

ke nia eksterkomerco ankoraŭ ne estas en 

stato kontentiga.
2-e — En tiuj li jaroj tute sangigis la 

stato de komerchavenoj, lin la unuaj jaroj 
de Meiĝi, Vokohama, Kobe, Nagasaki, I Ia

r ila te  kaj Niigata estis nomataj « Kvin 
Komerchavenoj » kaj la eksportoj kaj im

portoj de Japanujo estis farataj nur en tiuj 

kvin havenoj kaj en Osaka. Ce Ciuj tiuj 

havenoj, escepte cu Niigata, la eksterko

merco grade progresis. Tamen de tempo, 
kiam estis malfermitaj du aliaj havenoj 

Shimonoseki kaj Hakata en 1885 kaj poste 

Moji, Karatsu, Kuchinotsu kaj ceteraj ha

venoj, grava sango okazis en la vico de 
komerchavenoj. En 1908, laŭ la sumo de 

eksportoj ili ordigis kiel jene :
Vokohama. Kobe, Osaka, Moji, Shimo- 

nosefii, Wakamatsu, Shimizu, Nagasaki, 
Tsuruga, Otani, Nagova, Kuchinotsu, 

Vokkaichi k. e.
Kaj Iau la sumo de importoj :

Kobe, Vokohama, Osaka, Moji, Naga
saki, Vokkaichin, Min ora, Taketovo, Otani, 

Shimonoseki, Tsuruga, Niigata, Shimizu 

k. c.
La eksportoj kaj importoj de Nagasaki, 

la plej malnova komerchaveno malfermita 

al alilando, kreskis nur per 50 0/0 da pli
multigo kompare kun la unuaj jaroj de 

Meiĝi, dum Ce la novaj havenoj Moji, 'Fa
ketojn, Vokkaichi, Tsuruga, Shimizu k. c. 

nia eksterkomerco kreskis mirinde tre ra

pide. La sumo de eksterkomerco de Vo- 

kohama, en tiuj 41 jaroj farigis dekoble jili 
granda, tiu de Osaka kvinoble, kaj de Kobe 

kvaroble, kaj nuntempe ekzistas pli ol IO 
havenoj en-kaj-eksportantaj jare 2 milion 

ijen en valoro. Tia levigo kaj falo de have
noj preeipe dependas de apero aŭ Ceso de 

novaj produktaĵoj kaj perfektigo au ne de 

interkomunikigilo, kaj ni estas konvinkitaj, 

ke eĉ haveno nature tre favorita ne povas 

prosperi, se oni ne penas Ciara ĝin pro

gresigi.

3-e. — La interkomerco kun Ciuj trak
titaj landoj generale progresis Iau la vas

tigo de nia komerca limo, sed la proporcio 

(le progreso estis tre diversa, kaj sekve la 

vico de liuj landoj tute sangigis. En la 

unuaj jaroj ni havis traktitaj!! landojn nur 

ses, t. c. Britujo, Francujo, Germanujo, 

Italujo, limujo, kaj Unuigitaj Ŝtatoj Ame
rikaj, sed en 1908 ni jam bavis 34 da ili.

La eksportoj al Britujo en 1873 sumis 

nur Sni. 5,600,000, tamen Britujo tiam estis 

la Cefo de la aĉetantoj de Japanaj komer

caj oj ; la aliaj vicigis laŭorde: limujo, U.

Ŝ. A., Francujo, Italujo kaj Germanujo. 
En 1908 la vico de Cefaj aĉctantaj landoj 

estis kiel jene :
I. Unuigitaj Statoj A. — 2. Minlando. —

3. Francujo. — 4. Korcujo. — 5. Britujo. —

6, Hongkong. — 7. K\vangtung (Sud-Man- 

Curio). — 8. Brita Hindujo. — 9. Italujo.— 

IO. Germanujo, — l i .  Markolaj Kolonioj 

(Malajo). — 12. Aŭstralio.
Eksportoj al .Unuigitaj Statoj en 1908 su

mis Sm. 121,990,000, kaj en la lastaj 30 ja

roj plimultigis dud- k-naŭoble. Tiuj al Ko- 

reujo tre rimarkinde progresis kaj en la 

25 jaroj de 1884 — 1908 la sumo pligran

digis naŭdck-unuoble. Kaj al Ciuj 12 super

cititaj landoj iii eksportis po pli ol 5 mi

lion Sm. en valoro (tio egalas kun la eks

portoj al Britujo en 1873). Pro la fakto ni 

vidas, ke nia eksterkomerco kreskas laŭ 

la disvolvigo de la nacio ekster la patro
lando, Car en Koreujo, en K\vanlung, en 

Havajo aŭ en Sud-Ameriko, la plejmulto 

el aĉetantoj de niaj komercajoj estas japa

noj mem.
La landoj, de kiuj ni aĉetas, en 1873 estis 

laŭorde Britujo, Minlando, Francujo, U. S. 

A. kaj Germanujo; kaj de Britujo, la Cefa 

acetato de ni, tiam ni importis nur Sm.

11.900.000 en valoro En 1908 niaj gravaj 

aĉeta oj vicigis kiel jene:

I. Granda Britujo. — .2. Unuigitaj Statoj 

A. — 3. limlando. — 4. Brita Hindujo. — 

5. Germanujo. — 6. Nederlanda Hindujo.
— 7. Koreujo. — 8. K\vangtimg. — 9. Fran

ca Hindujo. — IO. Bel guj o. — l i .  Francujo.

— 12. Egiptujo.
Kaj en tiu jaro, de Britujo ni aĉeUs Sm.

107.800.000 en valoro, t. e. la naŭoblo de 

la sumo de 1873, kaj estis 8 landoj, de kiuj 

ni importis po pli ol IO milion Sni. en va

loro. Nia aĉeto de Francujo nur duobligis 

en tiuj Ci 36 jaroj, sed tiu de Unuigitaj
Statoj pligrandigis sepdek-sesoblc, de Ger

manujo dudek-trioble kaj de Brita Hin

dujo ja ducent-sesdckoble. Tiu ĉi mirinda 

plimultigo de nia importo de Hindujo de

venas de la ĉiam kreskanta postulo por 

kruda kaj senkernigita kotonoj, kiuj Ce ni 

estas materialo por fabriko kaj reeksporto. 

La importo el Britujo rilate ne progresis, 

kaj la Cefa kauzo estas konkurenco de 

Ameriko kaj Germanujo, — britaj feraj oj 

kaj stala joj, lokomotivoj kaj vagonoj estis 
grade anstataŭitaj de tiuj el Ameriko kaj 

Germanujo. Nun en Japanujo generale 

malkreskas postulo por fabrikajoj, kaj kon
traue grade pligrandigas postulo por kru

daj materialoj. Sendube tiu ĉi inklino an

kaŭ kauzis la rapidan plimultigon de im
portoj el landoj produktantaj krudaĵojn 

kaj la rilatan malpliigon de tiuj el landoj, 

kiuj precipe liveras fabrikaĵojn.
4-e. — Rimarkinda Sango okazis ankaŭ 

Ce komercajoj. ĉirkaŭ 1880, rizo kaj aliaj 

grenoj estis niaj Cefaj komercajoj ekspor

tataj, sed nun i i farigis unu el la plej gra

vaj importajoj, kaj la valoro de grenoj en

portitaj en 1904 atingis73milion gea. Kvan
kam importo de grenoj estas tre sangema, 

tamen, ke la enlanda provizo de ili Ciujare 

mankas, estas nedisputebla fakto. Fantaziaj 
objektoj ankaŭ estis unu el la ĉefaj eks- 

portajoj en la unuaj jaroj, sed nun ni ne 

vidas progreson Ce ili. Eksporto de laki

taj oj preskaŭ ne progresis de dek jaroj, 

eĉ nun gi montras malkreskon. Kontrade, 

eksporto de m arprodukta^ kreskis ĝis 
sepoblo; eksporto de sojn kaj sake 

ankaŭ multe pliigis kaj la celitaj lokoj 

Cefe estis Koreujo, Havajo kaj ceteraj lan

doj, en kiuj logas multaj japanoj. Jaron 

post jaro progresis eksporto de kruda sil

ko, silkajoj kaj kotonaj stofoj, kaj ili fari

gis la plej gravaj eksportajoj de Japanujo. 

La valoro de kruda silko eksportita en 

1908 estis Sm. 117,200,000. Jen Cefaj komer

cajoj ordigitaj laŭ la sumo de eksporto 
cu 1908: ‘

Kruda silko, silkaj stofoj, kotonaj stofoj, 

kupro, ŝtonkarbo, teoj, alumetoj, porce
lanoj, t ri kajoj, kruda kanabo, desegnitaj 

malajoj, kamforo, ŝipoj, pajloplekta^.

Kaj eĉ la pajloplektajoj sumis Sm. 
3,200,000. Kupro ne pliigis en kvanto, sed 

nur la valoro rimarkinde plikarigis. Alu
metoj restis preskaŭ senprogresaj de dek 

jaroj. •Unuvorte, en Ia unuaj jaroj niaj 

Cefaj eksportajoj eslis nur senkonkurencaj, 

al ni specialaj produktaĵoj, sed lastatempe 

tiaj komercajoj grade malmultigis ĉe nia 

eksterkomerco, koj nun gi grandparte 

konsistas el komercajoj konvrataj de Ciuj 
landoj.

Ce importoj, unue ni vidis nur malgran

dajn « fremdajn komercejojn », sed poste 
grade plimultigis importoj de ferajoj kaj 

drogoj, kaj drogoj importitaj en 1908 va

loris Sm. 18,570,000. Petrolo, paperoj kaj 

koloriloj ankaŭ tre pliigis; paperajoj impor

titaj en 1908 valoris Sm. 6,380,000. Ferlado 

kaj vitroplato, kiuj estis antaŭe ĉefaj im- 
portajoj, kompare ne pliigis. Vagonoj, 

ŝipoj kaj hori ogoj ankaŭ ne plimultigis 

pro la progreso de enlanda fabrikado. In

teralie mirinda plimultigo de importo 

ni vidigas ĉe grenoj kaj sterkoj ; la valoro 

de importitaj sterkoj kvardekoble pliigis 
en la lastaj 30 jaroj kaj sumis cii 1908 Sm. 

43,500,000. La Cefaj komercajoj enportitaj 

en 1908 laŭvalore ordigas kiel jene : 

Kotono, fero kaj stalo, rizo, olerestajo 
(sterko), sukero, Sabano, soja fabo, tri

kejoj, faruno, drapoj, drogoj.

Kotono, la unua impo] tajo, sumis 

Sm. 109,000,000. Generale niaj importoj 
estas en tre bona stato, ĉar ni vidas Ce ili 

inklinon de plimultigo de krudaj komer
cajoj, kio montras la progreson de niaj 

industrioj. Sed la plimultigo de importo de 
grenoj kaj aliaj mangajoj estas bcdaŭrinda.

Cis nun la en i rini postoj de Japanujo 
estis tre malaltaj, kaj nia eksterkomerco 

faris tiun i i  progreson sen grava Stata 

proteklo, preskaŭ en Iamaniero de libera 

komercado. Tio pruvas, ke la nacio 

mem havasla povon disvolvigi sian ekster- 

komercon. Jani estas la fakto: certe ni 
povas esperi bonan estonton.

Japana Esperantisto.

G E O G R A F IO

L a n d a  s ta t is t ik o  p r i  la  fe rv o jo j

Ni farii iom da slatistiko kaj vidu, kio 

nuntempo estas tiu admirinda fervoja in

dustrio, kiu ne estas ankoraŭ jarcenta.

Cu oni imagus ke la longeco de la norma

laj Iel vojoj estis, en 1907, por la tuta ter

globo 9.‘7 2-8 kilometroj. La kosto de tiu 

longega fervojaro atingis 100 miliardojn 

da Sui. Fa .to ofte nekonata estas, ke la 
pligranda pario de tiuj fervojoj estas en 

Ameriko (487 506 kilometroj) ; Usono sola 

posedas 369.991 kilometrojn,q’t. e., 49.000 

kilometrojn plie ol tuta Eŭropo. Azio kal

kulas 90.557 kilometrojn, Afriko 29,798 kaj 

Aŭstralio 28.592.
En Karopo la proporcioj estas jenaj :

58 385 km.
58.040 —

47.823 —
41.605 —
37.150 —

14.850 —

13392 -

Busujo,
Germanujo,

Francujo,
Aŭslrio-Hu n ga rujo,

Granda Britujo,

Hispanujo,

Svedujo,
Aliaj landoj, malpli ol 10.000 —

Iui Angla Hindujo estas 48.100 km., en 

Kanado 3 >.125; cc Argentino 2?.004, en 
Meksikio 21 906, en Brazilujo 17.243.

Iii la vidpunkto de la longeco komparita 
kun landa amplekso, Belgujo havas la 
unuan rangon (20.HOO km. po 100 kvadrat

kilometroj), dum Francujo havas por la 

sania surfaco nur l i  km. kaj Rusujo 

1.100 km. *
Alia statistiko : se oni komparas la lon

gecon de la fervojoj kun la landa logan

taro, oni konstatos, ke la Stato Qucensland

I HEJMA Bi
II Ivan li. K
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Aŭstnflio) havas 113 km. por 10.000 logan

toj, Usono 43 km.- centra Eŭropo IO km., 

Rusujo 5.200 kni , Italujo 5.100 kni., Sve

dujo 2.400 km. La meza cifero por Eŭropo 
estas 3.300 km. por IUO kvadratkilometroj 

kaj 8.200 km. por 10.000 logantoj.
V. L.

Usona m ir inda jo  : la nova urbo G ari

Sur la bordo de la grandega lago M in
gano, apud la urbego Ĉikago, staras unu 

el la plej remarkindaj urboj en la mondo. 

Rigardante tiun ĉi urbon oni ekmemoras 
la mirigajn fabelojn de Arabaj Noktoj en 

kiuj oni legas kiel la bastoneto de magiisto 
aŭ la ordono de genio ekzistigis sekunde 

minurbon mirindan per sia belegeco, per

fektan per sia pleneco. ĉar efektive sajnas 

ke Gari, la urbo pri kiu nii skribas, estas 

vere la verko de iu magiisto.
Kie hodiaŭ staras Gari, tri jarojn antaŭe 

trovigis nur vasta stepo, sablaj montetoj 
kaj homevitema lagbordo. Sed alvenis la 

magiisto, la grandega kaj fortega Usona 
Stala Korporacio,kaj H irtigis la magian ver

geton, kaj vidu! kie tiam la arbetaro 

subfleksis sub la blovegoj oni nun vidas 

urbon je largaj stratoj, altaj konstruajoj, 
tramveturiloj, parkoj, popolamasoj; kie 

tiani la sablaj montetoj konstante sin alii
gis kaj glitis nun staras grandegaj i p f a 

brikejoj kies forcejoj kaj fandaj lornegoj 

fajrbrilas kaj flamas tagon kaj nokton; kie 

tiam frapegis la ondoj sur dezertan bordon 

n\in lagveturas la forsi poj portantaj la 
mi naj oj n el la malproksima Superio!- al la

fornegoj.
En la jaro 1906 la Usona Stala Korporacio, 

la plej granda fabrikanta kompanio en la 

mondo, apartigis la monsumon da 

150,(KIO,OOO Sni. por la konstruo de nova 
ŝtalfabrikejo. Pro la oportuneco je la karb

minejoj kaj la ferŝtonnynejoj, pro la cen

treco de la vendejoj de la lando, kaj pro 
la facilaj oj rilate al la transportado de la 

finitaj produktadoj, ambaŭ fervoje kaj sipo, 
la kom pan iestro  elektis kaj acetis terpe

ceton sur la sudbordo ile Lago M L igano 

apud ĉikago proksimume de sesdek kilo

metroj. Tuj oni komencis konstrui urbon, 

("ii devas estis perfekta urbo, moderna kaj 
modela; ĉiuj straloj devas esti uniformaj 

rilate al largeco, kaj ili devas transpasi 

unu la alian je rektaj anguloj; ĉiuj aler- 

konstruajoj devas esti unuformaj altece 

kaj ankaŭ laŭlinie rii ite al la trotuaroj, 

kaj kvankan ne estas postulate ke la loge- 
jaj domoj estu uniformaj kaj similaj an

koraŭ oni devas sekvi specifitajn regulojn 

rilate al Ia situacioj, la formoj kaj la beleco 

dela konstruajoj.
Oni konstruis rapidege kaj hodiaŭ tro

vigas en Gari ne malpli ol 30,000 logan

toj konstantaj, kaj en tiu ĉi magia urbo 
oni ne serĉas vane teatrojn, bankojn, 
parkojn,bibliotekojn,fine cion kiun oni tro

vus en malnova urbo. Tamen tiu ĉi stato 

reprezentas nure la komencadon de Ia 

granda laboro, ĉar efektive antaŭ la kom

pletigo de la urbo eksterdube sin trovos 
en Gari jili ol 100,000 da logantoj konstan

taj.
Dume apud la urbo mem amasego da 

laboristoj konstruis grandegan ŝtalfabri- 

kejon. El la sablaj montetoj kreskis magie 
kamentubegoj el kies kavajoj jam hodiaŭ 

dindas la nigraj fumnuboj de la fandaj 
fornegoj ; ŝtalkonstruaĵoj suprenrampis al 

la ĉielo kaj jani eksonegas la tondroj de la 

fabrikmarkoj kaj la gasmaskoj en la lame

nejoj kiuj senĉese tagon kaj nokton fabri
kas la fandejojn en relojn por la fervojoj 

kaj tramvojoj, en strukturajn fornejojn 

por la konstruado de pontoj, ŝipoj, la 

amerikaj nubskrapistoj, k. t. p.
Por doni malgrandan ideon al la legan

to de tiu ĉi artikolo pri la grandeco de la 
Gari-a fabrikejo estas suliĉe diri ke trovi

gas tie dekses fornegoj por la fandado de 

la ferŝtono mem. Ĉiu fanda fornego pro

duktas ĉiutage proksimume 450 tunojn da 
kruda fero (oni nomas gin « porkfero » en 

Ameriko kaj en Anglujo). Sekve la suma 
ĉiutaga produktado de la krudfero estas 

proksimunie 7.200 tunojn. Trovigas 81 for

negoj por la rafinado de la krudfero en 

Stalon. El tiuj ĉi fornegoj ĉiu produktas 

ĉiutage 150 tunojn da rafinita Stalo, aŭ 

sume 12.600 tunojn da stalaj fandaĵoj ĉiu

tage. La relfabrikejo kiu forgas la fanda

dojn en relojn por la fervojoj kaj tram

vojoj produktas ĉiutage proksimume 4.01K) 

tunojn. Aliaj fakoj produktas similgrade.

ĉe (iari la plej bonaj elstarajoj de la 

mondfabrikejaro estas kolektitaj kaj pli

grandigitaj. La plej spertaj kaj lertaj me
tiistoj kaj ingenieroj de la mondo estas 

konsultitaj kaj invititaj al la konstruo de la 

plej granda ŝtalfabrikejo. Ignorante elspe

zadojn, ignorante antaŭaĵojn je la kons

truo de urboj kaj fabrikejoj, la kompa- 
niestraro antaŭeniris, konstruante fabri

kejon, havenon, kaj urbon precize Iau 

ordone.
Ekzistis ĉe Gari en la komenco de la 

laboro neniu haveno ajn, ne eĉ haveneto, 

kaj tial estis necese skrapegi (Inujon de la 
lagbordo al la fornegoj. Tion oni faris 

konstruante kanalon du kilometrojn longe 

kaj tri cent metrojn large, en kiu kanalo 

estis konstruata plilarĝigita pelvo por la 
turnigado kaj la manovrado de la grande

gaj ferŝipoj iuj cl kiuj havas du cent me
tiojn da longeco. Tiuj ĉi ŝipegoj portantaj 

10,000-15,000 tunojn da mincralajoj scnŝar- 

gigasjedu aii tri horoj tiel perfekta kaj 

fortega estas la sensaliga masularo.

La superegiga ekonomio ĉe Guri staras 

je gia mova lorlo pro tio ke oni uzas la 

foriigajn gasojn antaŭe absolute perdi

tajn. La mova fin to uzata en ĉiuj Gali

aj fabrikejoj, devenas nur de elektraj nui
smoj kaj gasmaskoj. La vaporma.ŝino ne 

estas uzata. Dum la fandado de la mineralo 

kvantegoj da gasoj produktigas kaj tiuj 

ĉi gasoj estas alkondukataj al la gainaŝinoj 

kie ili eksplodigas en la cilindroj de la 

maŝinoj. Kompreneble por komencigi la 

movadon de la masularo antaŭ ol la gaso 

formigas estis necese ke oni uzu vaporma- 
ŝinon, sed nuntempe tiu ĉi maŝino fortega 

kaj altvalora staras senutila kaj konjekte

ble neniam gin oni ree uzos.

La Besse mera procedo por la produkto 

de Ia stalo el la krudfero ne trovigas ĉe 

Gari; oni uzas nur la Siemens-Martinan 

procedon, jiro tio ke la pli valoraj fermine- 

raloj de Ia Superiora) regionoj estas pres

kaŭ konsumitaj, kaj tiuj kiujn nuntempe 

oni eltrovas tie ne estas taŭgaj por la Bes
semera procedo. Fcrinineraloj riĉaj je la 

elemento fosforo ne estas taugaj por la 

Besse mera procedo escepte kiam la fosforo 

supersuliĉas kiam, liaokaze, gi anstataŭos 

la silicion kiu estas la hejtilaro por la rafi

nado de la fero en la Stalon, kaj oni povas 

uzi la Bcssemeran procedon je altfosfor- 

ozaj mineraloj. En Ameriko trovigas nur la 
acida-Bessemera procedo sed en Germa

nujo kaj en aliaj Eŭropaj landoj trovigas 

la baza-Bessemera procedo.

La urbo Gari mem nek eslas posedata 

nek eslas regata de la korporacio. La esta

blado de urbo ĉe tiu loko estis nura oka

zajo en la historio de la laboro de la kom

panio. Tiu korporacio estas interesata sole 
je la fabrikado de la Stabloj kaj tule ne je 

la regado de urboj. La estraro acetis Ia 

'terpecon, faris kelkajn legojn pro la eston
teco de la urbo, kaj vendis la terparce

lojn al kiu ajn deziras aĉeli. La laboristo 
povas posedi sian domon sendepende aŭ 

li povas lui legejon de la kompanio kiu 

kredeble Ienas doir^konstruajojn por lui 

kaj por vendi, aŭ de aliaj posedantoj : tio 

estas lia propra afero. Gari neestas simila 

al la urbo Puldman kie la kompanio po

sedas la tutan urbon duni la laboristo po

sedas nenion ajn esccpte siajn moveblan 

posedaj on.
La sumo komence apartigita da la kor

poracio, nome 150,OOO,OO!) Sni. ne estas su

fiĉa por plenumi la laboradon, kaj eslas 

dirate ke jani oni estas elspezinta pli ol

200,OOO,OOJ Sm. kaj ankoraŭ la celo ne 
estas atingata. Novaj firmoj estas elek

tantaj Gari’n allogitaj tien per la belega 

estonteco de fa urbo. Oni certigas ke je

1911 loo,(MIO logantoj trovigos en Gari, kaj

tiu akirajo ligurigos la laboradon de nur 

kvin jaroj. Jen estas mi regu rbo.

11. II c l i .  (Cleveland).

P E D A G O G IO

La rusaj ju nu lino j kaj la superaj studoj 

K ie l v ivas  la rusaj studentino j

En Husujo oni nun konstatas strangan 

fenomenon. La lando estas unu el Ia plej 

malkleraj de Eŭropo rilate al la popola 
instruado. La procento de la analfabetuloj 

neniam estas sub 50 0/0 kaj iafoje laŭ la 
gubernioj atingas80 0/0. La kamparaninoj, 

kiuj reprezentas la 3/4 de la virina logan
taro,scias nek legi nek skribi. La logantaro, 

jam malriĉa — tion pruvas la IO miliardoj 

da Sni. prunteprenitaj fremdlande — sufe

ris la militon, politikan revolucion, malbo

najn rikoltojn, malsaton, epidemiojn, kaj 

tamen, en tia medio Sajne tiel malfavora 

•por la popola instruado, do ankaŭ por la 
supera instruado, enradikigis kaj multo

bligis kun vere mirinda rapideco la kursoj 

por junulinoj. Peterburgo kaj Moskvo po

sedas tre multajn, tre variajn kaj tre vizi
tatajn kursojn. La aliaj universitataj 

urboj (I) sekvas tiun ekzemplon kaj de Var

sovio gisTpmsk, de Ilelsingfors gisOdessa, 
Busujo kovrigas je institucioj por junulinoj. 

Kial la junuloj donas tian ekzemplon? Kio 

ilin allogas? Kiel ili, malgraŭ sia manko 

de rimedoj, organizigas por ilin skvi?

La duagrada instruado de la junulinoj 

en Busujo iel anta uis kaj naskis la supe

ran instruadon. De 1764, Kataluno li fondas 

edukejon por nobelinoj en Peterbrugo; 
gi estas la unua oficiala junulina lernejo 

en Busujo.
Poste la edzino de caro Panio I" inaŭ- 

guris institutojn iel similajn al okcidentaj 

monaliinejoj ; severa regimo, milita disci

plino, suprajaj konoj, kroni por franca 

lingvo. Tiaj edukejoj ekzistas ankoraŭ. En 

la mezo de I' XIX!I jarcento la registaro 
kreis liceojn kun pli progresema spirito, 

ĉar tiuj institutoj tute ne suliĉis por la 

bezonoj de la mczaga klaso, fondigis mul
tegaj privataj junulinejoj, kiujn kontrolas 

la stato. Frue oni por tio bezonis instruis- 

tinaron. De 1803 kelkaj lernantinoj de la 
Peterburgaj kaj Moskvaj edukejoj eslis 

elektitaj por formi novajn instruistinojn, 

('ii estis h. unua provo por la pedagogia 

edukado de la junulinoj, kies ideo plivas

tigis post la liberigo de la kamparanoj en 

1861. Samtempe kun tiuj provoj oni rimar

kas movadon por medicina instruado de 

la virinoj. Sed la generala impulso kaj la 

praktikaj realigoj komencas en la dua 
p a r t o  de rXIX'jarcento. De 1857 gis 1875 

superaj kursoj penis ekzisti en Peter- 

brug»;jen duseksaj, jen ekskluzive virinaj, 

ili nur kun malfacileco povis vivi,sed reor

ganizitaj en 1H7S kaj lege rajtigitaj, ili bal

daŭ prosperis. Malgraŭ la fermo de ĉiuj 

junulinaj duagradaj institutoj en ISSO, sub 

preteksto de « ekzameno de la demando » 

malgraŭ la interrompo de la universitata 
vivo dum 1905-1906, la superaj kursoj en 

Peterburgo havas nun 3.000 studentinojn ; 
ili posedas vastajn konstruaj ijn kun 

laboratorioj, observejoj, biblioteko, k. t . p. 

La nuna caro konstruigis internulincjon 

por 140 junulinoj. Tiuj konstruajoj kostis 
pli ol duonmilionon da Sni. La registaro 

nur donis 320 Sm. jare por la direktoro; 

la plej grandan parton de la sumon liveris 

la pagoj de la studentinoj (100 Sni. jare).

En Peterburgo la superaj kursoj enhavas 

la fakultatojn de Literaturo, de Sciencoj 

kaj de Juro. La medicina fakultato estas 

aparte kaj farigis tiel potenca kili la tii 

ceteraj kune. Gi posedas konstruajoj^ 
kies prezo superas 2.000.000 Sni. La ler

nantinoj estas nombre 3.OJ i (en 1908).
Moskvo ne restis malantaue. La tieaj 

kursoj havas preskaŭ 5.000 studentinojn 

kun tri fakultatoj (Literaturo, Scicnco, Me

dicino).

(I) Por 12(5.000.OOO logantoj Husujo havas IO 

universitatojn ; Svisujo 7 por 3.500.000.

Tiuj kursoj superaj, veraj junulinaj uni
versitatoj, reprezentas la oficialan instrua

don, sed flanke ilin kompletigas multaj 
privataj superaj kursoj (lernejoj de kam

para ekonomio, instituto komerca, lerne

joj por a lafistinoj, dentistinoj, k.e.). Har- 

kov, Kiev, Odessa, Kazan, Dorpat posedas 

similajn kursojn.
Por klarigi tiujn rapidajn progresojn, 

oni povas elvoki plurajn katizojn : la mal

rapida, kvankam notinda, disvolvo de
I instruado, de 1861 ; carordono de 1901 

donanta al la lernintinoj ĉe la superaj 
kursoj la rajton instrui ĉc ĉiuj klasoj de 

junulinaj liceoj, alia ordono pri duon- 

memstareco cle la superaj instruejoj’, fine 

la ekscitigo, kiu sekvas la grandajn kri

zojn. Tamen, tiuj divercaj tialoj ne suficas 
por pravigi tiun grandegan movadon. In

tervenas ekonomiaj faktoroj. La fakto, ke 

la mizero kaj la neceseco devigas Ia idojn 

de multinfanaj familioj laborgajni ilian 
vivon kaj la abundeco de la gaj n i gaj oficoj, 

kiujn en Busujo havigas al la junulinoj 
supera instruiteco, klarigas ĉi tiun ekste

rordinaran vizitadon de la kursoj.

La malriceco de la rusaj studentinoj 

estas nekredebla. Multaj filinoj de ruini

gitaj nobeloj, de multinfanaj burgoj, de 

laboristoj, eĉ de kamparanoj, alvenas 

apenaŭ kun la niono por la unua enskribo 
(50 Sni. monate). Aliaj ricevis nur kelkajn 
S n i.  m o n a t e  ; multaj d-vas vivi per IO aŭ 

20 S I. tage, kelkaj sin nutras nur per pano 
kaj leo, iaj eĉ ne povas maligi ĉiutage. En 

la grandaj urboj la vivo estas tre kara kaj 

ankoraŭ pli kalvigis en la lastaj jaroj. Eli 

Peterburgo aŭ Moskvo studenta ĉambreto 

kostas 2J Sni. monate. La mali' liĉulinoj 
serĉas ĉiupreze okupadon : rabatitaj 

lecionoj,mallacile troveblaj prola multeco 

de la proponoj, skribmaŝinaj laboroj po 

keikaj Sd., llegado de malsanuloj, k. t. p. 

Sen tiuj rimedoj la junulino devas rifuĝiĝi 
en studentinan pensionon (obŝĉejitie aŭ 

kunvivejon La oficialaj pensionoj havas 

•otvv-.an kontrolon ; krome ili taugas nur 
por la malplej malriĉaj (IIO1) Sni. jare'. 

Kelkaj estas fonditaj de privatuloj aii de 

societoj. La studentino ne estas tie libera 
kaj havas la senton ke gi estas je la Sargo 

de iu. Cetere, malgraŭ la sindonemeco de 

iliaj membroj, tiuj Societoj havas limi
gitajn monrimedojn kaj ne povas helpi 

ĉiujn. Al la junulino tro mizera restas nur 
aŭ la forlaso de la studoj aŭ la malsato. 

Ambaŭ okazas. Kiom da studentinoj, junu

linoj aŭ junaj patrinoj — la edzigoj estas 

fruaj — pereas de anemio, tuberklozo aŭ 

malfortigo, antaŭ ol ili ricevis la liberigan 

diplomon,aŭ tuj poste I Monate ĉc la pordo 

de la superaj kursoj eslas longa Ii- to de 

studentinoj forstrekitaj pro nepago de la 

enskribo. Tion kauzis la mizerego.
Minacata de la ekonomiaj kondiĉoj, la 

studentino estas ankoraŭ minacata de la

politiko regima. ĉ ia partopreno en secreta 
kunveno kaj ĉia kunveno, eĉ familia, ne 

permesita de la polico, ĉia legado de cen
zure malpermesitaj broŝuroj, eĉ ĉia poli

tika kanto, katizas forstrekon, karceron, 

ekzilon. Post denunco, laŭ simplaj sus
pektoj, la polico perkvizitas. Dum la 
nokto, la domo estas siegata, la studentino 

sen ; vastigata kaj trapafata de virinoj, 
giaj libroj estas ekzamenataj kaj laŭneccse 

konfiskataj ; Si meni iras al karcero, kaj 
tio povas daŭri plurajn monatojn ĝis la 

j ugado. Tiuj scenoj okazas en la komunaj 

pensionoj kiel aliloke kaj ĉar pluraj stu

dentinoj kuŝas en la sarna ĉambro, ĉiuj 

partoprenas en la emocioj de sia amikino. 

Komencitaj noktomeze la perkvizicioj 

daŭras gis la sepa, eĉ pli; ili reokazas ĉiu

sessemajne.
Por ke junulino suferu tion, necesas, ke 

sin puŝu la neceseco kaj Sin subtenu firma 

espero. La supera instruado ja malfermas 

la vojon al multaj gaj n igaj oficoj. La ĉelaj 

estas en instruado kaj medicino. Instruis

tinoj, profesorinoj, je ĉiuj gradoj, estas 

oficoj por la studentinoj, ne nur en la ofi

cialaj, sed ankaŭ en la privataj institutoj. 

Granda nombro dailidediĉassin al medici

no. Busujo estas tiel granda kaj ĝia logantaro

tiel trafebla de la malsanoj, ke la nombro 

de la kuracistoj, precipe en la kamparo, 
estas ankoraŭ tute ne sufiĉa. Tial la 

Zemstvo’j (provincaj konsilantaroj) ĉiam 

postulas gek u racistoj n, salajratajn ko

mence je 1.5'JO ĝis 1.800 Sni.jia flegistinoj, 

akuŝistinoj, masagistinoj estas ankaŭJre  

serĉataj. En la urboj la dentista profesio 
estas grandparte ekzercata de virinoj. Tiel 

klarigas la granda vizitado de la superaj 

kursoj ; la instruado, la medicino pre' 

zentas rapidan kaj certan gajnon.

Tia granda kaj ne baldaŭ haltonta mo

vado havos profundajn konsekvencojn. 

Jam okazas nun el tio gravaj Sangoj. Se la 
difuzo de la, konoj postesignas nur ĉe rela

tive malmultaj homoj en la supera ins

truado ne estas same pri l i popolo. Pli ol 

la instruistino, la medicinistino enpene

tras ĉe la kamparanon kaj estimigas sin 
de ili. Siaj opinioj, simpatioj tiom pli efikas 

al la simpluloj, ke Si post la resanigo havas 

por ili preskaŭ supernaturan karakteron. 

Pli ol la instruistino, ŝi povas havigi al 

tiuj kleravidaj homoj elementajn sciojn de 

higieno, de moralo, de politiko, sanigajn 

ideojn, novajn konceptojn. Plilarĝigi la 
kampon de la pensado, varbi la popola

mason al progreso, veki ĝian racion, estas 

samtempe plivastigi la kampon de rhoma 

agado kaj partoprenigi la popolon en la 

scienco. Kontraŭ la antaŭjuĝoj, la malkle

reco, la mizero, tiuj virinoj reprezentas la 

scion, la abnegacion, la liberecon. La ma
terialaj kaj administraciaj malhelpoj ne 

povis venki ilian obstinon kaj kunigon; 

iliaj suferoj, ilia martirigo, ofte, ilia morto 

iafoje utilas al la rusa popolo. De nun — 

kaj ilia rolo nur komencas — la rusaj stu

dentinoj meritas la dankadon de sia na

cio (I).
El. G. C u i e * ,  trad. V. G.

ID E O J  Se F A K T O J

trati tiu ĉi komplikega problemo. Begista- 

ranoj fortike subtenadis siajn proponojn 

konservante al si la solan argumenton ke 

ili havas la rajton eljeti eĉ proponitajojn 
financajn kvankam tiu rajto ne estas uzita 

jam du centjarojn. Ili kontraŭparolas ke 

la buĝeto, ŝerce nomita « omnibusa », en

havas socialismajn elementojn, aferojn ne 

precize financajn kaj materialon por apar
taj revoluciaj, vengemaj Roprojektoj ; 

plie ili proponas alternativan sistemon de 
dogantarifa reformo.Videble do ke tre gra

vaj estas la ĉefdecidotaĵoj pri kiuj la voĉ- 

donantoj havas la privilegion esprimi siajn 
opiniojn en januaro.

T. K. II. (Pontefract).

— — a—— — Mili ■iiii— mama*

A

C i u j  E s p e p a n t i a n o j  u z u  l a  E s p e r a n t i a j n  

m a n k o j n  v e n d a t a j n  p o n  l a  c e n t p a  k a s o .

La Politika batalo tra  G randa B ritu jo

Tiel grava estas la politika krizo en An

glujo ke se iu estus e lĵ e t i t a kvazali el la 

ĉielo sur ĉi tiujn insulojn, politikaj aferoj 

konjekteble ekkaptus lian atenton pli ol 

ĉio. La ĉcfkolonoj de la gazetaro estas do

nataj al la temo, eminentuloj parolas ĉe la 

plej gravaj komercaj centroj, ĉiu urbo aŭ 
regiono havas plenĉambrajn kaj entuzias- 

mcgajn kunvenojn, muraj anoncoj konfu

zas la pensojn kaj rompas la kutiman 
trankvilecon cle vilaganoj; dume buboj laŭ 

la stratoj prikantaĉas; ja estas dankinde 

ke oni povas deturnigi sin de la preskaŭ 

ebriigema topiko, enŝovante sin en pli ple
zuran atmosferon de esperantismo. Klare 

montri la gustan pozicion politikan kaj 

eviti la disputemecon de tiuj ĉi topikoj 

estas kompreneble malfacila tasko. Estas 

neneigeble ke la rezultato de politika 
disputado havas efikon sur la vivaj 
kondiĉoj de la popolo, tial ni ne timas 
malaltigi la idealon de esperantismo 

uzante senpardone nian interkomprenilon 

por montri kelkajn faktojn pri ĉi tumulto.
ĉiu j proponataj legoj estas devigataj 

gajni la aprobon de niaj du legoĉambroj. 

La malsupera ĉambro estas popole elek

tita; la supera ĉambro male estas entute lie- 

redaĉambro en tio trovigas grandmezure la 

kialo de la nuna krizo; la liberala partio, 
kiu havas grandan plimulton, sendis por 

la aprobo de la supra cambro la edukan 
kaj la licencan ^oprojekto jn . La unua 

multe malhelpis la liberecon de infana 

edukado kaj la alia la bierfaradan indus

trion, kiu havas tre fortan financan ko
mercon. Ambaŭ renkontis tra la tuta lando 

potencan opozicion kaj sekve estis eljeti

taj de la Lords. La plej granda emocio 

tamen estis atingita kiam la supera ĉambro 

rifuzis la aprobon al la bugeto antaŭ ne 

longe proponita post senekzempla dis

kutado (okaze daŭrinta dum la tuta nok

to), en la ĉambro de komunumoj. Eminen

tuloj tre energie diskutadis por kaj kon-

Lia pakto]
Decembro 21. K o p e n h a g o .  7- La komisiono 

kiu ekzamenis la dokumentojn de esploristo 
D-ro Cook informas ke tiuj dokumentoj estas 

nesuHĉaj por certigi ke li atindis Ia poluson.

M e n  a g u a .  —  Matlriz estas elektilo prezidanto 
de Nikaragva respubliko.

2 2 .  li m u s k l o .  — Solena enterigo de reĝo Leo
poldo li3.

S f . o u l . — Estas mortvundita Vi, unua ministro 

de Koreujo.

L i s a b o n o .  — Rstas starigita nova ministraro 

sub prezidanteco de Beirano.

23. B r u s e l o .  —  Alberto I »  supreniras la tro

non de Belgujo.

2 i .  Y e m e n  (Arabujo). — Alvenas la informo 
ke dum vojago de Sana al Thais estis inside mor

tigitaj markizo Benzoni italo kaj Burkardt ger

mano.

Hehiun (lllinois). — Terura eksplodo en kar

bonminejo. Pereas multaj laboristoj.

26. H i s p a n u j o .  — Grandaj superakvoj en 
multaj distriktoj de la regno.

IVI e s i  n o  k a j  R e g i o  d e  K v l v b h i o .  — Solena 

rememorigo deja unua datreveno de la terura 

tertremo.

N k v v - Y o i \ k .  — Pro la forta malvarmo pereas 

33 personoj.

B r u s e l o  — Belga deputataro pritraktas pri 
apanaĝo d; la nova rego.

2 9 .  L o n d o n o .  — I.a unua centjarfesto de la 
naskigo de Gladstono estas solenigita en la tuta

r . g n n .

P a r i z o .  — Deputatĉambro aprobas pruntejon 

da DOO ni lionoj por la pli beligo de Parizo.

3 0 .  N a p o l o . — Oni solene donas rememorigan
medalon al la fremdlandaj «ipoj kiuj donis helpon 
dum la Kalabra-Sicila tertremo.

Fi r e n c o .  — En la Galerio de la Oficejoj oni
i n a u g u r a *  l a  n o v a j n  s a l o n o j n  d e  l a  a ŭ t o - p o r -

tretoj kaj de Ia presitaj™.________________ ^

P a r i z o .  —  Senato aprobas la elspezon por 

aĉeli pai icon Farnese, sidejo de Ia franca am

basadorejo en Komo. #

81. K o n s t a n t i n o p l e .  — Hakki Bey eslas ko
misiita starigi novan ministraron.

2  B o m o .  — Akcepto en kapitolo de esploristo 

Shackleton. Ce la akademio de' la Linĉeoj oni 

s >lene rememorigas Antonon Dohru fondinto de 

la zoologia ntacio de Napolo.

C i u j  g r u p o j  d e v a s  e l d o n i  G v i d f o l i o n .

P o r  k o n i g i  U .  e .  A .  u z u  l a  n a c i l i n g v a j n  

propaganditan (france, germane, itale, 

hispane, ruse).

I. El gazeto « Tour dii Monde ».

•m
C i u j  E s p e r a n t i a n o j  r e p a g u  s i a n  k o t i z a ] o n  

p o r »  1 9 1 0 .

FELIETONO D E  « ESPERANTO »

LA KATO
de D ro J o h a n o  RAJBEBTI

Indiferenteco de lu kuto por eiuj publikaj 
kaj privataj okazintajoj.

La Kato, kiel mi diris nek Celas nek 

obeas : pro tio gi ne enmiksigas en ian ĉu 
publikan ĉu privatan negocon, malsimile 

de la ĉevalo, de la hundo kaj de aliaj hej
maj bestoj. La Cavalo komencis iafoje sin 

1 lasi altiri en la bataladojn kaj de tiam gi 

' ne povis plu eviti la rekrutigon. (Ankaŭ la 

elefanto, a n tic e  delitig is al la arto de la 

militado. Sed poste, eble tro multe grasi

ginta, estis taksita kiel invalida, kaj nun 

gi ne havas aliuli talenton ol tiun malgra- 
| vega 11 esti besto de granda talento : tial,

I glora kaj senutila kiel poeto, gi estas mal-

l, altigita en la allogbudetojn de la foiroj 

f  por taligi kiel spektaklo al la popolaĉo kiu 

[ almenaŭ unu fojon deziras observi tiun 

bestegon).
La Cevalo ja malŝparas sian vivon sur la 

glorkanto , kondukas la almilitantojn dum 

la triumfo, enmiksigas en la diplomatio 

kaj en la burokrataro veturigante minis
trojn al la kortegoj, deputatojn al la ĉam

bro, kaj la neajn oficistojn al la oficejoj. 

Pri Ia privataj negocoj, gi el Ia landaŭo 

de Ia milionulo al la malmola ĉareto de la 

kampara kuracisto, el la Ilama kurĉcvalo, 

al la kripla ĉevalaĉo, kuras kaj ŝvitas por 

ĉiu j; ĝi vin trenas, vin portas, vin servas 

en ĉiuj cirkonstancoj de ja  vivo.

La hundo, vere, ne havas direktan rolon 

en la okazintajoj de 1’patrujo ; sed tiu sin 
altrudo ĉien eĉ en la pregejojn, tiu speco 
de publika vivo kiun ĝi travivas sur la

placoj kiel la antikvaj romaj urbanoj, tiu 

kurado tiel ofte serioza kaj fervora tra 
la stratoj, kiel persono kiu ne havas minu

ton por perdi en malgravajoj, Cio ĉi kre

digos ke oni ne povas fari ion sen gi. 

Hejme la hundo estas ĉio : gardisto, de

fendanto, servisto, amiko : gi afable ak

ceptas la familiulojn, bojas al la fremduloj 

kaj al Ia almozuloj, ĉagrcnigas kaj perdas 

la apetiton liro la forestado de la mastro : 

kiam li mortas preskaŭ gi mem mortas 

pro la doloro (guste en la momento kiam 

la nekonsoleblaj heredantoj komeneas ri

cevi la leliĉon); fine gi eslas la .vera senes

perulo jiro troeco da bonkoreco.

Sed la kato ho vel (ii ne farus unu pa

son preter la pordon por vidi papon aii 
regon kiuj pasas, kaj ne donus la voston 

de unu muso por efektivigi la respublikon 
de Platono. Se en gia strato mem okaziis 

eksterma batalado, gi ne penigos por prok

simigi Ia buŝeton al la rando de la teg

mento por vidi kio okazas. Se la tuta fami

lio al kiu gi apartenas mortas pro infekto, 

gi ne dormos pro lio unu minuton malplie, 

kaj se la domo brulas, gi rifuĝos sur la 

najbaran por cl tegmenta fenestreto gui 

la spektaklon. Ho kia nekonfuzebla ani

mo I llo kia promenanta filozofia sistemo! 
Kion pli bone instruis Ia stoikuloj, kiuj 

eble elĉerpis el la studo de la Kato la plej 

bonajn regulojn de sia skolo! Mi, kiu, 

kiam estas tentata malfermi lilozofian li

bron, kutime, post du pagoj ekkrias : Ho 
kia besteca filozofo, Ciufoje kiam nii pen

sas al la virtoj de la Kato mi krias : Ho 

kia filozofia besto !

Eble iu diras ke tiu ĉi estas filozofio de 

indiferenteco kaj egoismo. Ĉu gi ĉesos 
esti filozofio kaj tre disvastigita kaj Salata?

La konvinkoj tute ne rilatas la korinkli
nojn, eĉ ilin kontraŭstaras kaj detenas; 

kiam maniero konsideri kaj agadmaniero 

devenas el principoj kaj farigas sistemo, Ia 

koro kaj eĉ la sago ne havas rilaton. Fakte 
ĉia granda m alsprita j estas facile pravi

gata per la sola vorto : opinioj.

La Kato vera dommastro

ĉar la Kato amas nur siajn proprajn-ku

timojn, gi inklinigos prefere al Ia domo en 

kiu gi naskigis ol al la personoj meze ile 

kiuj gi vivas. Se tiuj ĉi trans ligas ,g i ordi 

nare restas kun la novaj enlogantoj, kaj 

por principo ne aprobas la Sanktan Milic

ion (I), se ne pro tio ke gi provizas suflĉe- 

gan ĉason de musoj. Do gi logas en sia 

propra domo, en sia propra domo, en sia 

patrina domo, kies konklude gi eslas la 

vera kaj absoluta mastro. Kaj mi ne .ser

cas. fo r  kiu alia, vi opinias, ke pli bone 

taligus tiu ĉi titolo? ĉu al tiu kiu gin aĉe- 

tis?La malfelica pagas la imposton kaj Ia 

sii rini poston, kaj alian takson se gi volas 

gin asekuri kontraŭ la brulado,kaj li devos 

senti de la logantoj cent plendojn kaj mi
nacojn kaj maldiskretajn pretendojn; kaj 

por ne vidi la domon difektigi kun la ra
pideco de maljuniganta virino, Ciara devas 

dependi de la ĉefmasono, de la masonoj, 

de la foiristoj, de la lig illis to j; iafoje 

perdi la luan pagon, aliafoje esti devigata 
uzi la plej malamajn perfortojn por ilin 

enkasigi; kaj de tempo al tempo, kiel por 
diversigo, esti trenita kontraŭ volo en iun 

furiozan pledon por atenco al la posedo.

Vi, literaturistoj kaj poetoj, ja estas sa

guaj ĉar vi konservas vin liberaj de tiaj 

enuoj; fakte laŭ mia opinio suficas Ia 

duono de tiom da m alagrab la j por ke la 
tiel dirita mastro de la donio devus anstn- 

taŭe esti nomata la humilega servisto de%
g i; kaj la geniuloj ne devas jam servi 

aliajn ol Ia proprajn inspirojn. Ĉu ni no
mos mastroj Ia luantojn? Ilo kompatindaj 

malfeliĉuloj, kiuj pagas terurajn duonjarajn 

impostojn por havi la rajton iie dormi 
meze de la stratoj ! kiuj pro kruelaj kon

traktoj nepovas resti aŭ foriri laij sia pla

co ! Ili povas plendi pro la kameno kiu do

nas fumon, pro la fenestroj kiuj donas

(t) S'“ M ilicio okazas Ia tagon 8-an de m ajo  en k iu  

en M ilano  kaj L om bard ino  on i translokigas.

Homara Dataro
16-31 JANUARO 1910

lfi. Festo de Ii Konsento au de Ia bona 

harmonio inter la samurbanoj de antikva Komo.
— ITO;) naskigas en Verono itale verkisto frato 

Antono Gefari. — I SHO. Mortas en Milano Almil- 

karo Ponchielli, komponisto de opero Gioconda.

17-17'i9. Naskigas en Asti (Piemonto) tra

gediisto Viktoro Alpieri. — 1793. Konvencio- 
kondamnas je morto regon Ludovikon XVIa% 

Capelo.

1873. Mortas romanverkisto Sir Ed\v. Gei rĵ e 

Earl fa lton BuKver el I landon (naskiginta en

isa-»).

19-1(500. Naskigas en Madrido dramver

kisto kaj poeto Don Pedo Galderon de la Barca 

(mori. 15/5 1681). — 1730. Naskigas Jakobo
Watt elpensinto de la vaporrnaŝino.

20. La suno eniras en la konstelacion de 

PAkvoverŝanto. — 1743. Mortas filozofo Johan» 

Baptisto Vico el Napolo. — 1907. Mortas en 

Milano lingvisto Grac adio Ascoli el Gorico.

2:2-1501. Naskigas Francisko Bannomita el 

Vendanto (inori. 9/14 163o) el Londono, Sta

listo 1895. — Mortas en Madrido poeto Josefo 

Zarilla. — 1901 • Mortas Klaudio Chappc* el Bril
lon, departemento Sarthe (naskiginta en 1763) 

elpensinto de la1 optika aera telegrafado (unua li

nio ITtR). — 1883. Mortas desegnisto Gustavo 

Dore.

‘21-1778. Kapitano Cook malkovras la insula

ron Sand\vich. — 1871. Mortas romanverkisto 

Ponson du Terra!!.

25-1077. Imperiestro Henriko IV piediras nud- 

p‘eJe al Canossa antaŭ papo Gregora VII por 

havigi la neniigon de la ekskomuniko. — 1026. 

Naskigas en Lismore fizikisto Roberto BoyIe 

(mortinta 30/12 1691).

ventoli, jiro takeloj aŭ subtegmentoj kiuj 
donas akvon, prola puto kiu liveras koton, 

prola pavimo kiu sendas polvon, pro la mu

roj kiuj liveras cimojn,-kaj neniam ili ri

cevos anlaŭrimedon. Konfesu unu fojon 
por ĉiam tiun ĉi grandan veron, ke la sola 

kaj vera dommastro estas la Kato : ankaŭ 

pro tio ke gi estas la sola kiu plene guas 
kaj logas gili de la skribejo gis al la man- 

gajcjo, de la kelo al la tegmento, de la re

mizo al la fojnejo, de la malhela subŝtu- 

paro al la aerumota gardeno, kie gi grim

pas sur la arbojn, rondiras sur to vinberu
jojn, promenas sur to muretojn. Gi suriras 

sur Ciujn lokojn neatingeblajn de la homo, 

sur to kolombejon, sur to tegmentan de

fluilon, sur to suprojn de to kamenbreto, 

sur la duonbriko de atenda muro kondice 

ke estu sufiĉe da spaco por kvar alproksimi
gitaj piedetoj : kaj kiam vi vidas gin kiu sin 

pusas, alfarigis,kuras enili loko malopor

tuna, malfacila, aŭ dangera, kaj vi ekde

ziras scii kial gi iras tien, kalkulu ke gi 

iras por to sola motivo ke gi estus mastro 

tien iri, koj ke gi pli aŭ malpli volas gui 

sian hejmon.

Danceroj kiujn f,i renkontas sur la tegmentoj

kaj (jiaj faloj

Sed kion ja mi diris pri dangeraj lokoj? 

La da nge roj, en lia ordo de aferoj estas 

Ciuj por ni, malbonaj kalkulantoj de to 

malfacilajoj, igitaj timemaj kaj alkonduki

taj de to imago al la sufero de la kaptur

nigo tiel ke ni kredus superi grandan pro
von, promenante malfacilmovaj kaj teru

rigitaj sur vojeto larga unu metron, flan

kumita de krutegajoj. Sed tokato, kiji agas 

kun spirito kvieta, al kiu la delikateco de 

to sentoj donas to gustan kriterion de to 

ekvilibro, ne sentas tiujn ĉi dangerajn kaj 

tiniojn. Se io ne estas farebla gi ne eĉ tion 

provas ; se lio estas apenaŭ farebla, gi 

plenumos tion kun certeco, dank’al m i

rinda precizeco de siaj movoj. Observu 

gin. Gi votos plenumi kuragan salton de 

iu tegmento sur alian pli altan. Elektinte

to plej bonan lokon, gi momente haltas 

mezurante per rigardo to altecon kiun gi 
votos superi. Mankas to materieco de to 

nigra tabulo kaj de Ia grifelo, tamen estas 

vera matematika laikulo, ekvacio inter 

giaj propraj muskolaj fortoj kaj la alieco 
de Kalto. La problemon favore solvitan, gi 

kuras por doni al si risortigon kaj faras 

to salton per fortelspezo tiel prudenta kaj 

spara ke gi ne atingas cĉ punkton pli mal

proskime ile to antaŭfiksita celo. Ho ne, 

neniam timu por la Kato, Car gi ĉiam scias 

kion gi faras, Cu ke gi rondiras inter labi
rinto de granda amaso de lignoŝtipoj aŭ 

inter malnovaj ilaroj amasigitaj en la sub

tegmento ; ĉu ke gi promenas inter la ra

bajoj kaj to roni pa joj de konstruajo disfa

ligita kiel iam Kajo Mario en Kartago. 

Konklude ne ekzistas suprajo malegala, 

interrompita, trompiga kiu gin enkondu

kas en dangeran, ĉar gi, granda majstro 

pri singardemo kaj antaŭzorgo, marsas per 

piedo malpeza kaj apenaŭ apogita, kaj se 

tiu esploranta piedeto ne sentas sub si 

to necesan necedemon, gi retiras gin an

taŭ ol konfidi al gi to pezon de sia korpo. 
Ho ve, se sammaniere ni homoj lernus de 

gi ne fari falsajn pasojn cii to vojiro de 

de 1’vivo, kiom malpli da eraroj kaj 

penioj!

(Daurigota.)

Tradukis A, T e l l i n i .
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Gravaj avizoj.

Cie komencis Ia repagado de la kotizajoj 

por 1910. Ni denove insiste petas niajn 
Delegitojn, ke ili sendu al ni nur la liston 

de la eksidintoj kaj la liston de la novaj 

membroj (personoj kiuj ne estis membroj 
dum 19(19). Ni rememorigas, ke la Delegi

toj kaj subdelegitoj ankaŭ devas pagi sian

membrokotizajon.
La forsendo de la dokumentoj por 1910 

finigis. La Delegitoj, kiuj ĝis nun ne rice

vis ilin, estas petataj nin tuj informi, lli 
ankaŭ avizu nin, se al ili mankas membro

listoj. Ni ripetas, ke oni ne skribu al ni la 

nomojn sur poŝtkartoj n aŭ poŝtmandatojn, 

sed sur pretajn merabrolistojn, senpage 

riceveblaj n de mi.

Aperis la 4a eldono de la Oficiala Jurli
bro. Ciuj Del. kaj membroj dezirantaj uzi 

la servojn de U. E. A. devas akiri ĉi tiun 

eldonon por eviti erarojn.

Balotado.

Ni ĉi-sube enpresas la rezultatojn de la 

balotado por la elekto de la Delegitoj kaj 

Vicdelegitoj, laŭ la protokoloj ricevitaj gis 

la 7« de Januaro. Ni konstatas, ke preskaŭ 
cie tiu balotado okazis sen malfacilajo kaj 

en gi partoprenis relative alta nombro de 

membroj, kio estas bona puvis pri la viveco 
de nia Asocio.

Numerado de la membroj.

Kelkaj Del. Sajnas embarasataj pri tiu 

numerado. Ni ripetas ke al la regiona N» 

(enskribita sur la I e egito-Karto), la Del. 

devas aldoni la ordan N1"1 de membro (laŭ 
lia aliĝo). Ekz., se Genevo havasNon 494,42, 

la membroj en Genevo havos N"11 494.42-1., 

494.42-2, 491.42-3, 494.42-4, k. t. p. Se, sekve 
de eksigo aŭ translogigo, numero farigas 

libera, gi estu donata al nova membro. La 

numerado de la regionoj estas farata laŭ 
la Bibliografia klasifiko (vidu Kaperanto, 
n» 50).

Etato de la Esperantianaro.

Je la 5" Januaro la etato de'la membraro

de U. E. A. estis jena:

Membroj por 1909. por 1909 
Eksigoj por 1910

5.034

102

Bestas 4.932

Novaj membroj por 1910 (ne
membroj dum 1909) 530

Sumo de la membroj 5.462 

Novaj Delegitoj.
A

Gis la 6. Januaro estis elektitaj la jenaj
Delegitoj:

A d e l a i d e  (Aŭstralio). —  S-ro W .  D. Smith 
(G. I», o.)

A l c o v  (Hispanujo). -  S-ro Domingo Ta- 
lcns (Str. Aradi 5).

B b n a l l a  (Victoria, Aŭstralio). — S-ro A. 
E. Barrington (Nunn St.)

B h i s b a n k  (Aŭstralio). — S-ro L. W . K.

VVirth (331 Queen St.)

Chambers- (Franc., Savoie). — D-ro V. 

Despeignes (47, rue de la Republique). 

C h o r p i n  (Aŭstrio Moracio). — S-ro Max
Kurz.

Gue u t a  (Kolombio). — S-ro Jose A. Gon
zalez.

G a p  (Franc., Hautes-Alpes). — S-ro A. 

Vincent (34, rue du Mazel).
G i b r a l t a r  (Brita posedajo). — S-ro Cli.T,

Ed\vards.
G o r i z i o  (Aŭstrio, Istrio). — S-ro G. Ipa- 

wttz (18, Rivor Piazzietta).

K i n g s t o n  (Anglujo, Surrev), — S-ro F. M. 

Seston (\Yarwick Lodge, Hampton \Vick).

K r . v q u j p . v a c  (Serbujo). —  S-ro J. Jova

n o v i (Marodna Svoboda).
O b e r « r v . n d  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro

Jui. Pazelt.

O s i j k k (Hungarico, Kroatio). — S-ro 1). 

M. Koniĉar (Stosniavera 71).

P r i n c e  R u p e r t  (Brita Kolombio). — S-ro 
L. H. Jorham (Box G. 24).

R a d o n  (Rusujo). — S-ro Pi ek a rski (Sze- 

roka ui C),
R / n o v  (Aŭstrio, Moravio). — S-ro A. 

Kudela.
S v u c h e z  (Respubliko Dominikana).— D-ro 

B. Maldonado.
T e r r a z a  (Hispanujo), — S-ro A. Badia 

(Str. Pontano, 89).
V e r v i e r s  (Belgujo). — S-ro Ronunel (87, 

rue de Br^elles).

V i l i . a n o v a  d e  G a i a  (Portugalino). — S-ro 

A. Ferei ra da Silva (stacidomo).
\Va r w i c k  (Aŭstralio, Queensland). — S-ro 

P. \V. Pears (Court House).
Z a m o r a  (Hispanujo). — S-ro E. Calvo 

Blasco (Zona Militar).
Z a v a l a  (Aŭstrio, Herzegovino).— S-ro U. 

Avdaloviĉ (instruisto).

Entute /S'i lokoj.

SANGOJ : Ai.v-en-Otlie: S-ro Dosnon 
(Rigny-le-Terron) estas nun Subdel. — 

Angers: S-ro II. Duveau (13 bis, rue de 

Hodie) estas Del., anstataŭ S-ro Galard. — 

Carcagente: S-ro I. Navarro, San Antonio 

II estas Del. antataŭ S-ro Talens, kiu fari
ĝas Del. en Alcov; S-ro D. Rodriguez estas 
Vicdel. — C.halon-sur-Saone: Anstataŭ S-ro 

Balandra, eksiginta, S™ Richard, estas nun 
Del. — Goole : S-ro Parker, Del., logas 

nun 63, Jefferson st. — Liverpool: Ansta

taŭ F-ino M. L. Jones, forlogiĝonta, S-ro 
G. I). Icevis (Fe n \v i ek st.) estis elektita 

Del. — Lvov : Anstataŭ S-ro Lazita, S-ro 

Ben. Herold (Str. A. Potocki 22) estis elek
tita Del. — Neiv-Vork : S-ro W. E. Ball’, 

Del., logas nun 206 Broadway. — Itgen : 

La Del. estas S-ro W. Lutkie Lzn (por Noni. 
Brabanto Nederlando). — Eksigoj : S-ro 

Parrich, Toronto; S-ro Schmurlo, Riga. 

Oni forstreku tiujn du lokojn el la Jarlibro.

Esperantiaj entreprenoj.

B u t i :  Belis Park, Ekspedistoj%kaj vetu- 

ragentoj, 7, Ne\v Bond st., Bath (Anglujo).

B o r d e a u x  : Kratoj Marli/, vitroj, speguloj.

G e n e v o :  Association Suisse de la Presse 

Internationale, P .: S-ro \Vohlgrath ; sidejo: 

rue de l'Arquebuse, Geneve.

Le Creusot : Grupo Esperantista.

Liibeck : Firmo Krook Person, Ekspedoj 

al Nordo, Eksperi- kaj imporlkomisioj. 

Unterav, 8, Lŭbeck (Germanujo).

O s u b e  : Salvator-Apoleko J. U. Dienes, 

Osijek (Kroatio). ’
L o n d o n : Esperanta Pionira Librejo, 135 

Sellingcourt R'1, London.
Eksigoj por 1910: 3. — Entute 105 Entre

prenoj.

FA K O  ESPERAN T O-OFICEJO J

Novaj Esperanto Oficejoj,

A n g e r s ,  librejo I'vcrs, 21, rue Voltaire.
C a d iz ,  librejo Morijos, str. S. Francisko, 

30. '
Ga ne a (i ente, ('.alle de la Sangre, 27.

Dcbnigo, Mlaĝov Krura.

G e n o v a , librejo Mondini, Via Gairoli, 39.

Ltibeck. librejo Lubcke et Nohring, Brei- 

testr, 31.
Manchester, The M\change Hoole Shop.

Ninneafolis, Ghas II. Briggs, 12, Oki Co- 

lony Bldg.
Plevn\, librejo Karaivanov.

Sosnovicb, M. Z\vor/.\anski, Starososno- 
vicka, 46.

BA LO T A D O  DE LA  D E LE G IT O J

Rezultatoj ĝis (i. Januaro.

La unua cifero montras la nombron de la 

membroj, la dua la nombron de la voĉdonintoj, 

la cifero post la nomo la nombron de voĉoj rice-

v i taj. La nomoj italika presitaj estas novaj Del. 

aŭ Vicdel. D. Delegito ; V. I). : Vicdelegito.

Bradford. — 28, 18. I), 'l uke Priestman, 

17. — VI). : Holmes 13; W. H. Mather, I, 

F-no Ro\vling, I, F-no Fordoni.
Le II vvre. — 38, 31. I).: G. de Coninck, 

30 ; Hetzlen i .  — V I).: K. Gasse 30 ; Flavi- 

ĝny I.
B e i .g r v d . —  21. 15. I).: M. Budjevac 12; 

I. Mcnadoviĉ, gis nun I)., 2; B. Petroviĉ I.
— VI).: I. Nenadoviĉ l i ; A. Marucio I.

L e  C r e u s o t . —  21, 18. I ) . ;  Dejean IO: Dc-

couches I., Genevois I. — VI). : Foneti 15; 

Dejean, ĝisnun VI)., I.; Duband I.; Gene

vois I.
B i l b a o . — 30, 30. I). : V. O. de Allende 

30; V. I). F. Diez 30.
P a r i s - N o r d . —  70. 38. I).: Robert 36; 

V I).: Murafi 25; F-no Rover 2; Besnard I  ;, 
Burgaud I ; Auber I; Chavet I.

E d i n b u r g h . — 35, 31. L). : J. Malheli, gis- 

nun VI). 28; J. M. AVarden, gis nun D. 3.— 

VI).: J . M. Warden 28; J. Malbeli 3.
A n g e r s . — 28, 20. 1). : II. Duveau 20. — 

VD. P. Desnoes 20.

B r a u n s c h v v e i g . —  21, 13. 1). : F-no Jahns 

l i ; S-ro Reinking I. — VI). : Reinking IO; 

Shethmann I ; F-no Hserner I.

D o u a i . — 21, 12. I).: Alberic-Ilumez 12. 

Neniu VI). elektita.
N e u c i i a t e l . —  23, 13. 1).: G. Stilode 1.3. —  

VI). Ch. Perret 11; li. Stroele I ;  F-no 

Schulz I.
M a g d e b u r g . — 90,90. D .: F. Rockmann

90. — VI).: M. Usbeck 90.
D ŭ s s e l d o r f . — 19,6. I).: Luis 0. — VI). :

Frcericks 6.
M a n c i i  e s i  e r . —  20, 17. D. : Rliodes Mar

non  17. — V I).: \V. .1. Lesvis 16.

St.-GRAVENiiAGE: — 27, 18. I).: II. F. Po- 

thast 18. — VI). : F-no M. E. Polkast, 16.
R o s t o v -s . - D o n . —  36, 19. 1). : A. L. Vejt- 

cler 17; M. J. Fetisov 2. — VI). : M. J. Fe- 

tlsovlS; Porosjuko2;Gutman I ;Vejtcler I.

L e M a n s . —  21,21. I).: A. Autin 21. — 

VI).: Lcbatteux 20; Legrand I. rl
A b b e v i l l e . — 101,85. I).: D-ro Neuilliĉs

85. — V I).: II. Guerillot 85.
B a d - G o d e s b e r g . — 20, 18. I).: Oster 18.— 

VI). : Ma r.r 18.

K o s t r o m a . —  30, 25. I).: F-no Ŝarapov 

24. — V I).: D-ro Cretaer 21; (i. Kuzmin 2; 

F-no Sidorov I; D-ro Ŝestakov I ; S-ro G. 

Kuzmin 2.
L e i p z i g . — 31, 19. I). : B. Kcetz 17 ; Pet- 

zold I. — VI).: Jannasch IO; Hevne, gis 

nun VI). 6; Petzold 2.
Newcastle-on-Tvne.—32, 17. I).: I).: S. E. 

\Y ri gli t 16.— VI).: \Vm.Wreight-Broivn,16. 

Varsovio. — 67, 23. D .: D-ro Robin 23.

— VI).: Sandecki 14; Roszkowska, ĝis nun 

VI)., 9.
S o f i a . — 27, 2o. I). : G. Atanasov 19; G. 

Preŝkov I. — VI).: G. Oreŝkov 12; G. Ak- 

targief 7; G. Atanasov I.
D a u r i g o t a .

Tagordo.
Ciuj Esperantianoj, Delegitoj, konsuloj aŭ 

simplaj membroj, kiuj intencas fari proponojn, 

iliskutolajn dum la kompreso povas jam de nun 

ilin sendi al centra oficejo de U. E. A., IO, rue 

de la Bourse, Geneve.
Ciuj proponoj estu tre precize redaktataj, 

akompanataj per raporto kaj projekto de dezir

esprimo aŭ regularo.
La Administra Fako.

DE U. E. I
A U G SB U R G  (Bavarujo)

La kongreso de I *. E. A. okazos en Augsburg 

de la /« ĝ is la 5a de Augusto litio.
La Organiza komitato konsistos el :

1. Honora prezidantaro, kiu estos elektata 

post kvar sema jnoj kaj konsistos el 25 -SO gee
minentuloj de la regiono.

2. Kongresa komisiono.

I' Prezidanto: S-ro G. Iloffmami, direktoro 
de la komerca lernejo.

11« Prezidanto : Rega majoro S.ro C. Brami. 
Sekretario: S-ro Hr. Beideck, Delegito de 
U. E. A.

3. Ilelp.-Komisionoj por; a. financoj; b. 

logejoj; c. akcelilo; d. ekspozicio; e. kun

venejoj; f. amuzaĵoj, teatraj oj, k. t. p.; i*, 
ekskursoj (sudbavara, Munchen, Nurnberg. 

regaj kasteloj, Oberammergaŭ); h. gazetaro. 

Entute 40-50 gesinjoroj.
De nun regulaj informoj pri Ia kongreso 

aperos en « Esperanto ».

• •

Espera n t i a j  I n formoj
Angers (Francujo). — I-a Iniciata Sindi

kato de regiona Anju decidis eldoni gvidlibron 
en Iri lingvoj, franca, angla, esperantista. Car 
tiu publikigo en Esp. estas valora helpo por nia 
alero, la Angersa grupo, kiu jam dedicis gra
van monoferon por ĝi, petas, ke oni bonvolu 
helpi ĝin per mendado de anoncoj en tiu gvidli
bro senpage donacota al Ciu trapasanta turisto 
kaj dissemota en Ciuj landoj. Sin turni al S-ro 
II. Duveau, delegito, 13 bis, rue Roche, por 
ricevi la kondiĉojn.

C a r ta g e n a  (Hispanujo). — Okaze de la 
sukcesa festo por la jubileo de D-ro Zamenhof, 
S-ro Marting, nia fervora Delegito, faris bone
gan paroladon por kaj pri nia Asocio.

Evora (Portugalino). — La gazeto O dis
trilo de Evora, publikigis artikolon pri la uti
leco de I'. E. A. por gejunuloj. Tie, danka! nia 
Delegito, eslis starigita Esp-of.

M in n e a p o lis  (Usono). — S-ro C.-A. Vilas, 

nia Delegito, publikigis en la grava gazeto 
Globe Troita-, of. organo de Cosmopolita!! 
dub, internacia societo por interkorespondado, 
bonan artikolon pri I ■ E. A. kaj ĝiaj servoj.

N e u c h a te l (Svisujo). — Nia fervora Del. 
S-ro G. Strade, publikigis en Le Mercure ilu 
bonegajn artikolojn [iri Esp. kaj U. E. A., spe

ciale pri la servoj de nia Asocio por komerco. 
La dirita gazeto estas organo de la svisa societo 

de komercvoja gistoj.

P leven (Bulgario). — Aperis propaganda 
bulgara folio [iri U. E. A., Kiun ni rekomendas 
al niaj Del. bulgarlingvaj (sin turni al S-ro 
Krestanof, Esp-Oficejo, Pleven) — gvidfolio de 
tiu fama historia urbo estas en preparo. — La 
diversfakaj konsuloj estis elektitaj.

Rouen (Francujo). — Nia Del-ino, S-ro 
Fournier publigis tre bonajn artikolojn pri 
U. E. A., en Normanda Stelo kaj komencis 
vigle asadi por nia Asocio. Esp-Oficejo estis 

arangita.

Sofia (Bulgarujo). — Nia Asocio daŭras 
ĝojige progresi. Sekvede la cirkulero de U. E. A. 
al la lernejestroj estis sendila publika peto al la 
direktoroj de la Sofiaj gimnazioj kaj al la minis
tro de Instruado por malfermi Esp. kursojn en

la lernejoj.

Sogam so  (Kolombio). — Komencas movado 
en tiu lando, dankal nia Del. D-ro Abel de 
Rico. Kursoj eslis malfermitaj kaj oni esperas, 
ke baldaŭ Kolombio vekigos por T. E. A.

T iflis  (Busujo). — Laŭ iniciato de ^inge
nieroj Dzuba, Kumanda (Subdelegito del'. E. A.) 
kaj K olu bak i n (bibliotekisto de Societo Espe- 
raulisla Kaukaza) en Tiflis sin organizas Aero
nautika klubo, kiun jam partoprenas gis 150 
anoj. Oni nun kolektas monrimedojn kaj inten
cas elspezi 5.000 & por aĉeti monoplano.

(Komunikila de la Del.)

ESPERANTIA VIVO
Naskigo. — Al S-ro F. Rockmann, komita

tano de i'. F- A., Del. en Magdeburg, naskigis 
filo Hans-Otto Rockmann. Niajn gratulojn.

Fiailĉiĝoj. — F-ino M. L. Jones, Delegitino 

en Liverpool, kun S-ro P. Blaise, komitatano 

de C. E. A. kaj Vicdel. en Londono. — F-ino
I hlmann, Esp-anino en Thun, kun S-ro (i. 

Knutti, helpanto Ce la Esperantia Librejo, en

Geneve.
Morto. — Ni kun bedaŭroeksciis pri lamorto

de fidela Esperantano en Savannah, S-ro E. L.

Mercer.
Por la rememoriga Alono starigota sur la 

tombo de F-no Schru‘der, nia sindonema Dele-

Esperanto-Movado
En Espero Katolika (N° (» decembro 1909)

apens detalaj inormoj kaj la programo de la

ternacia Kongreso de ta katolikaj Esp. 
(Parizo. S».. de Je _ ^  ^

estas .

PROGRAMO :

Temoj. — La celo de ilia kongreso estas 
duobla : unue (nerekta celo), doni al la mondo 

katolika vivantan, evidentegan pruvon de la 

utileco de la lingvo internacia por la katolikis

mo; due, organizi definitive kaj praktike la

Tutmondan Katolikan Unuiĝon Esperantis
tan.

ĉar gi povos esto utila pour la Eklezio nur

se ĝi havos specialan direkton, spiriton kaj 

ugadon, ni devos kiel eble plej precize studi 

kaj difini dum tiu kongreso'tiun direkton, tiun
spiriton kaj tiun agadon.

Ni do pristudos internacie nian estontan sin
tena on en la plej urgaj kaj gravaj demandoj

ri ata j al Ia vivo kaj al Ia prospereco de la Kato
likismo.

I* La Unueco en la Eklezio: Kiamaniere 
m povas helpi al ĝ i?  Raportoj de Angloj, Ru- 

8?j» cigaroj, R u men oj, k. t. p. pri tiu spe
ciala punkto. — Aliaj raportoj pri malpli gra
daj, sed tamen interesaj iniciatoj, kiuj povas 

P' al p li granda unueco en la Eklezio (ekz.:

UT T fnanPr0nUnC0 de i;' lingvo);
~ M  .. instruado : gia neceseco ; guj 

iversaj ormoj . apologetiko, paroladoj, misioj,
k. t. p .  Raportoj sintezaj el diverslandanoj (Ĉiu 

raportanto pri tiu demando devos komence pa-

roi. tre klare kaj tre nete. pri |a situacio de la 
katolika religio eo sia lando);

I Soc/a/a • gia nepra neceseco.
van gei i o estas fonto de sociala Justeco. Di

versaj movadoj socialaj inter katolikoj. Diver

saj penadoj : edukado, sociala spirito, sociala 
scienco, popolaj kursoj, verkoj socialaj : Ligoj 

e Aĉetantoj ; laboristaj domoj; batalo por ob- 
fee ivado de la dimanĉa ripozo ; batalo kontraŭ

t

alkoholisma, diboĉo kaj pornografio ; junula kaj 
junulina prezervado: internacia protekto dela 

junulinoj. (Estas necese, ke ni havu raportojn 

pri la Cefaj movadoj socialaj katolikaj ekzistantaj 

en ĉiuj landoj.)

4a Fine la materiala kaj praktika orga

nizo de Ia Kalolika Unuiĝo.

De nun ĉiu kongresonto havas le devon pre

pari aŭ preparigi raportojn pri liuj diversaj 

demandoj. ,

Ciuj raportoj estu klaraj, precizaj, mallon

gaj kaj zorge skribitaj.

Horaro. — Merkredon vespere 30«" de 

marto. — Solena malferma kunsido, dum kiu 

parolados nur en esp. Katolikaj Esp. eminentu

loj de diversaj landoj. (Tiu kunveno estos pu

blika; afinoj en Parizo gin-anoncos, kaj la re
li.«kcioj t'.Iuj j urna|Gj en pariZo ricevos spe

cialan inviton por ĉeesti.)

.laudon. — Matene : Diverso en la Katolika 

Instituto kun predikto kaj kantado de kantikoj 
en esperanto. Laboraj kunsidoj. — Post

tagmeze : Vizitoj. — Labora kunsido.

I endredon. — Matene : Funebra Diservo 

por Abato Peli ier kun prediko. — Laboraj kun
sidoj ; Vizitoj.

Vespere : Publika kropaganda mitingo pri 
« Esperanto kaj gia utileco por katolikoj ». 

Paroladoj en franca lingvo kaj en esperanto.

Sabaton. — Laboraj kunsidoj. — Ekskursoj.

Dimancon. — Matene : Solena Diservo kun 
prediko kaj k aii »j; lasta kunsido. — Posttag
meze : Pilgrimo al .Montmartre kun la benita 
ti igo.

Vespere : festeno tastoj; adiaua teo kun 
koncerto.

v.
Loĝado. — La Loka Konfitalo de la Kon

greso zorg s por trovi, en la ĉi rka fiajoj de la 

Kongresdomo langajn hotelojn. Sufiĉas, ke ĉiu 
kongresonto, mendante sian kongrzkarton diru 

kian sumon li deziras elspezi por sia Tiutaga 

vivado (La minimuma sumo estas 2.40 por ĉiu
tago).

La Komitato. — La Organiza komitato kon
sistas el sekvantaj personoj : S-ro Richardson,

S-ro Pastro Garnier, parohestro de Saiot-

Gervais (Paris); S-roj Abatoj Duvauxf Derivite, 

Chevalier, Aigouy;
S-ino Baronino de Menil, F-ino Larroche, 

S-ino Josec Guivjr, S-ro Cl. Colas.

La Internacia Komitato konsistas el ĉiuj 

korespondantoj de Espero Katolika en diver

saj landoj, kaj el la estroj de la naciaj sekcioj 

de Katolika Unuiĝo Esperantista.

Jam inter la honoraj komitatanoj ni havas 

katolikajn eminentulojn ; ni publikigos oportune 

la plenan liston de ĉiuj, kiuj, en diversaj nacioj, 

donos al ni sian nomon.

Jubileo de />'° Zamenhof. — Estas tre mal

facile nomi tie-ĉi ĉiujn grupojn kaj ĉiujn lokojn, 

kie la jubileo de nia Majstro’ estis festata. En 
ĉiuj flankoj de rmondo kolektigis la esp.-istoj 

por manifesti sian unuecon kaj dankemecon al 

la genia kreintode Ia lingvo internacia. La festo 

estis sukcesplena. Multaj jurnaloj ne esperan

tistaj kaj eble, eĉ ne esperantemaj rapotis pri 

tia manifestacio. Niaj samideanoj uzis gin por 

vasta kaj forta propagando. Sed, Sajnas al ni, 

ke multaj el niaj samideanoj interesigos, pri 

tio, kio okazis en Varsovie,en Ia urbo, kie logas 

Majstro mem. Jen, tio kion skribas al ni uia kores

pondanto, Dro Robin cl Varsovio : « La Jubilea 

Festo sukcesis bonege : tagmeze ni kolektigis 
ĉe la Majstro, legis centojn da telegramoj, 

vitiis multajn donacojn kaj pasigis kelkajn agra

blajn horojn ĉe la tablo, vespere okazis granda 
koncerto publika, kiun ĉeestis GOO personojn. 
La Majstro kaj Majstredino ĉeestis ; regis 
granda entuziasmo, la ĉeestantoj ĉirkauis la 

Majstron kaj ilore kantis la « Esperoj ». Poste 

okazis vespermango ; gin ĉeestis la Majstro kaj 
provincaj gastoj. Ciuj gazetoj, gis nun obstinaj, 

enpresis artikolojn pri la Majstro kaj la festo ».

The British Esperantiste (No GI, januaro 

1010). — Paroladoj : En Londono faris pro
pagandan paroladon S-ro Bolingbroke Mudie. 
En la sama urbo S-ro Bro\vn faris paroladon 

kun lumbildoj pri Barcelona kongreso. En Sut

ton ĉe la kunveno de a knaba vivosava Brigado » 
unu knabo paroladis en granda publika ĉam- 

brego. En Derby faris propagandajn paroladojn 

S-ro A. VVatson kaj J, Potter. En Montrose,

S-ro J.-D. Simpson. En Aŭstralio, en Sydney, 

S-roj \Vroodhouse, Wallace kaj S-ro Bluett.
Kursoj estis organizitaj en : Londono, Asim i

lon, Bedford, Burnley, Derby, Kettering, Port- 

smouthi (2), Reading, Forquay ((i), NVidnes. En 
la sama N° ni legas, ke nia ĉie konata kunbata

lado S-ro Ĉefcĉ pro troa okupateco estas divi

data forlasi sian eldonejon (de la ĉefeĉaj slosi- 

loj) kaj la internacian propagandejon. Li do 

fordonacis la tutan entreprenon al la Brita Esp. 

As. kaj por la komenco li donacas 5.000 Sni., 

kiel fundamentan kapitalon, esperante, ke aliaj 

malavaruloj sekvos lian ekzemplon kaj ankaŭ 

donacos por tiu simpatia entrepreno. La espe

rantistaro ne forgesos Ia nomon de S-ro Ĝefeĉ 

(Herbert F. Hceveler), tiu senlaca kaj malavara 

pioniro de nia ideo.
D-ro V.-J. Clark, M.-A., malavare dediĉis 

mondonacon, kiel premion por Ia plej progre

sintaj lernantoj en Ia Esp. kurso nun kondukata 

Ci-tie, en la « Stamford-road School ». Imi

tinda ekzemplo !
Franca Esperanlisto (N0 I , januaro IDIO). 

— Paroladoj okazis en : Api- S-ro V. Laval ; 

Bourg, S roj Dor kaj Drudin ; Nevers, S-ro

Darnaud.
Kursoj estis organizitaj en : Angers, Bor- 

dcaux (H), Douai, Nevers, Nogent-sur-Seine, 

Orleana (.”)), kelkaj novaj grupoj estis fonditaj.
En Le Creusot, la tiea ĉiusemajna gazeto 

Le Journal du Creusot estas tute varbita al
afero ; gi eĉ kuragis tion proklami per sia sub

titolo mem : <( Loka, poli I ika, ekonomia, ko

merca kaj esperantista revuo ». d i p!ie ko
mencis, la l l an de novembro, publikigi tute 

plenan kurson de Esperanto, post kies fino gi 
malfermos inter siaj legantoj konkurson, kiu 

gajnigos monajn premiojn kaj havos kiel jugan
taro^ tiun de la grupo. Aliparte, tiu-ĉi gazeto 

farigis Ia kutima organo de la regiona Espe

rantistaro, kaj mallernus fakan rubikon « Es
peranto », en kiu ĉiusemajne gi detale rapor

tas. S. S.

gii i no en Kopenhago Ia financa fako de U. E. A. 
donacis ."> Sni.

'Transloĝiĝoj. — S-ro J. Eydelnanth, antaŭe 
en Lausanne, logas nun B'1 Lo ba u 80 en Nancy. 

— D-ro Achinte, gis nun Subdel. en Amelie- 
les-Bains, translogigis en Montpellier.

Zamenhofa Jubileo.
Okaze de la kvindeka datreveno de mia nas

kigo mi ricevis grandegan multon da bonde

ziroj en plej diversaj formoj : telegramojn, lete
rojn, postajn kartojn, gazetajn artikolojn, Ii-

*

brojn, manuskriptojn, fotografiojn k. t. p. (lio 

ĉi tio profunde min korluŝis, kaj mi tre dezirus 

esprimi al ĉiu gratulinto aparte mian plej ko

ran dankon; sed bedaŭrinde tio estas por uii 
fizike neplenumebla. Tial oni volu pardoni min, 

ke, anstataŭ respondi aparte al ĉiu persono, aŭ 

almenaŭ al ĉiu gazeto, societo aŭ grupo, nii 

esprimas mian plej profundan dankon al ĉiuj 
kune, per ĉi tiu publika letero. La gazeloj espe
ran! isiaj faros al rni grandan komplezon, se ili 

publikigos mian dankon.

L. L. Z a m e n h o f .

Varsovio, 20 XII I m

UVE UIS (44, ^ 5, 21). S. D.-P. Richard. I ’ 
Roulis, 2, F-no Bevrien ; 3, Richard ; 4, F-no 

Barbaroud ; 5, Besson ; (i, Thell ; 7, Nallet; S, 
de Paemelaire ; D, Rossi ; IO, Guillien ; i i ,  
Freund ; l i ,  Bolognese 13, F-no Martiri; 14, 

Mouler; 15, Besson.

Tula sumo : 15• • • • • •

TERI EL (46.523). D.-J. B e l e n g i  e r .  I, J. Be- 

lenguer Nuez ; 2, E. Garcia Barrueta; 3, E. Go

mez Rojas; 4, A. Ba jona Peinado ; 5, V. San
dra Sanz ; 6, D. Minguella Jola ; 7, F. Navarro 

Salvai lov ; «S, S. Doporto ; !), E. Hernandez ; 

IO, L. Gomez Izquierdo; l i ,  Ricardo Navarro 
La fueli ta ; 12, G. Perez Lape'/; 13, R. Sandiez ; 

I ' i ,  E. Octavio de Poledo; 15, II .  Jevnandez; 

1B, A. Vicente Perez; 17, M. R. Holgado ; 18, 

J. A vanda ; 19, A. Pacheco ; 20, E. Ibanez; 21, 

C. Bario!:»; 22, N. Pastor; 23, V. Herrero Jar
fine ; :i'i, .M. Gare a ; 25, E. Bonilla ; 26, S. Diez; 

27, J. Me ntcsinos; IS, J. Maria Sa ra goza ; 29, 
A. Bida ner.

• • •  • •

Esperantia Parolejo

La Enkonduko de Esperanto en la

Komercaj Lernejoj

La I n t e r n a c i a  S o c i e t o  p o r  i . v D i s v o l v i g o  d e  

i / K o m e r c a  I n s t r u a d o , kiu ciujare arangas in

ternaciajn kursojn kaj eldonas mulle legatan 
revuon, tiu societo enskribis en la jus aperinta 

numero de sia revuo jenan alvokon aukaŭ en 

Esperanto;
<( La membroj de la lnternacia Societo por la 

Disvolvigo de FKormrca Instruado, amikoj kaj 
koutra miloj de Esperanto, estas petataj, informi 

nin,ĉu ilidtzirasaŭ malaprobas,kela lnternacia 

Revuo por la Komerca Instruado regule pu

blikigu en Esuperanto resumojn de ĉiuj laboroj 

aperintaj en la revuo. »
La sama societo arangos kursojn en \Vien 

proksiman jaron, kaj samtempe okazos grava 
kongreso de komercaj profesoroj kaj studentoj 

ĉe komercaj universitatoj. Tiu kongreso enme
tos en sian laborprogramon la temon: « Enkon

dukado de Esperanto en la komercaj lernejoj »>.

• Ĉar la prezidanto de tiu granda internacia 

societo, S-ro A. Junod en Bern, eslas nun tre 
fervora al nia afero, kaj ĉar jani dum la lasta 

kurso en Havre S-ro Karlo Bourlet far s du pa

roladojn kaj gajnis multe da adeptoj, ni povas 
esperi, ke Ia kongreso cu \Vien tre serioze dis

kutos pri la afero...
Samideanoj ! Sendube niaj kontraŭuloj estos 

viglaj kaj repondosal la demaudode la direktanta 

komitato kontraŭ la enkonduko ile Esperanto en 

la revuo. Pro tiu ankaŭ ni ne devas dormi sed 

montri al ili, ke Esperanto vivas kaj enhavas 

forton.
(2iu Esperant sla fabrikanto, komercisto, ne

gocisto kaj komercofisto devas rigardi kiel 

honoran devon tuj al gi al Internacia As icio por

la Disvolvigo de 1’Komerca Instruado kaj voĉ- 
doni por Esperanto. La kotizajo ja nur estas 

1/25 Sm. Ciujare. A ligilojn oui adresu al S-ro 

A. Junod, Departemento Federala de Komerco 
en Berii, Svisujo. Mi petas aukaŭ informi m n 

pri la aligo. Se el tuta mondo membroj al gus 

al citita asocio tiu agado ne povus resti sen 

sukceso, kaj certigus al Esperanto la venkon 
tiel, ke gi baldaŭ enigus cu ĉiujn komercajn 

lernejojn de I’ tuta mondo. Se la komercaj ler- 

nejoj estos gajnitaj, baldaŭ sekvos la aliaj.

Pro tio, samideanoj de I’ tuta mondo, se vi 

ne atentos ĉi tiun okazon vi ne plendu, se Ia 

komercistaro daŭrigos rigardi Esperanton kiel 

aferon de mallonga vivado. Refutu ĉi tiun opi

nion, argante kiel eble plej balJaŭ al l i citita 

asocio kaj voĉdonante por Esperanto!

D-ro M. K a n d t ,

Estro de la Fako « Komerco kaj Industrio » 

de U. E. A.

Ĉu ankaŭ  neesperantistoj povas uzi 

la servojn de U. E. A .?

Koncerne la Esperantiaj hoteloj (Oficiala Jar

libro p. 38) mi iomete miris ke oni allasis la 
aligon de hotelo kiel Esperanza hotelo nur kon

dice ke iu en gi parolu Esperante. Sajnas al mi 

pli utile se la aligo estas plene libera. La sola 

kondiĉo devas esti pagi la kotizajon. U. E. A. 

povas konservi la rajton speciale diskonigi ka 

rekomendi hotelojn, en kiuj laŭ la spertoj (ne 

plendoj !) de vojagantaj Esperantianoj oni paro

las Esperante. Sama principo estas utila por 

ĉiuj U. E. A., alig >j.
Do ĉiuj hotelo, ĉiu firmo, ĉiu persono, pa

gante la kotizajon, havus la rajton uzi la ser

vojn de I . E. A. t. e. peli informojn, diskonigi 

prospektojn ke. ke.

Pro tio eslus neca se ke la regularo de U.E. A. 

estu diskonigita en la naciaj lingvoj. Ĉiuj per

sonoj kiuj bezonas la servojn, povas aligi, tur

nante sin en nacia lingvo al la loka delegito, 

kiu peras la internaciajn rilatojn per internacia 

lingvo.

Ekzemple : Mi, germano, volas anonci ian 

komercajon en rusaj gazetoj. Mi iras ĉe Ia de

legito «Ie mia loko kaj donas al li la anoncon 

germane skribitan. Li tradukas aŭ tradukigas 

gin esperanten, gin sendas al rusdaj delcgjloj, 

t i u j -ĉ i gin tradukas el Esperanto en rusa ling
vo kaj enmetos gin en la rusaj gazeloj. La kos

tojn pagas la membro.
'Kiel jam nun multegaj neesperantistoj povus 

uzi la servojn de l :. E. A. Kaj certe ankaŭ 
multegaj estus instigataj lerni Esperanton.

Restas la demando: Kiel farigas Ia elektado 

de Ia delegitoj? Por tio sajnas al mi sufiĉe, se' 

ĉe Faligo de iu membro oni lin demandas, ĉu 

li havas la intereson partopreni al la elekto, do 
volas esli informata kiam nova delegito estas 

elektota. Multaj personoj havas nur Ia intereson 

uzi la servojn, sed ne prizorgi la organizon.

Fine mi konstatas ke tiamaniere la financoj de 
U. E. A. povas esti plibonigitaj sur vere ko

merca bazo, kaj same gi gajnus pli generalan 

signifon. Ju pli enspezoj, des pli potenco I
\V. M. (Berlin).

It OSIO de E5PEPTI10J
kiuj pagis por 1900

ODENSA (',*),>1). S. I).-A. 11 ali.kii. I. S-ino 
A. Jensen ; .*>, Bonde ; 'i, A. Johannsen ; 5, S-ino 

G. Petersen ; S-no J. Andersen; 7, A. Meinert.

.................. Tilta sumo : 7• • • • •

KOSTROMA (47, a v i) .  D.-A. Ŝarapov, I,
I, F-ino A. Polub nska ; 2, A. Medveder; 3, 

A. Belov; 4, S-ino V. Belov; 5, P. Golubev; 
(i, K. Nijegorodov; 7, P. Birjukov; S, N. Bon- 

ny ; 9, G. Kuzmin; IO, V. Blagonravov; II, 

F-ino S. Zjukov ; 12, V. Semjenov; 13, J. HSa- 
kov ; i 'i, B Panfil »v. 15, M. Isay ; 1(3, N. G orski; 
17, D roCvetac:*; I S, V. Aristov; 19, Pastro 
D. Kosi ileo ; 20. F-ino M. Razumovska.

Tula sumo : SO• •

Antaŭaj Iistoj,
Sumo de la 11« listo,

Publikigotaj,

2.563
306

2.869
MOO

O n i  l e ^ u  a t e n t e  l a  4«" p a g o n  de Esperanto.

r,HAVA AVIZO
K i avizas n ia jn  abonantojn, kies 

abono fin ig is  k u n  t iu  N1', ke, en la 

okazo se il i ne ankoraŭ  repagis aŭ  

formale malabonis, n i enkasigos ilian  

reabonon per la poŝto, a ldonante la 

elspezojn por la repagigo. La abonan

toj logantaj en landoj, kie poŝtrepagoj 

ne estas akceptataj, estas treege pe

tataj tu j sendi s ian reabonon por ne 

kauzi interrom pon en la ekspedado.

La plej s im pla  kaj ŝpariga m aniero  

reaboni‘ESPERAN TO estas pag i a lla  

loka Esperanto-oficejo aŭ  Delegito.

R E K L A M O
TARIFO

U n u  p a g o  .

Ufi u kolono
1/2 — ‘
1/4 -

S  2 4 0  
4 0  
20 

IO

1/8 kolono . §  5 

1 / 1 6  -  . 2.50 

1/24 -  . 1.75

Rabato da io °/° por 3 reklamoj, 2J 0/0 
por /2 reklamoj ; oo o/o por 2/1 reklamoj.

/Venia alia rabato aii prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, IO, rue de la 

Bourse, Geneve (Svisujo) au al la {/ene

ralaj age ntoj : G. Garnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); G. 

kaj G. Browne, \Ycllington St.,Strand, Lon- 

don (A n gi ujo); Germana Esperanto-Librejo, 

Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 

Oficejo, 6 Schleinitzstr, Bromberg (Germa

nujo); Librejo Saharoj Tvcrskaja 29, 

Moskvo (Busujo).

ESPERAN T O  es/as la plej bona internacia 

reklamilo por ciuj komercistoj, inti us/r i  is

hi/ /inan'istoj, aferistoj,

Ĉar ĝi estus /a plej legata el ĉiu j Esperantaj

(picetoj,
Ĉar ĝi baras legantojn en 44 landoj de T ter

globo,
Ĉar ĝ i estas la oficiala organo de U. E. A. 

kaj es/as uzata ile ciuj Delegitoj, Konsu

loj, E aperan/o-C)/ieejoj.
Ĉ/ir ĝ i estas gazelo, kiun oni zorge konservas, 

kies c^m numeron legas ne unu persono, 
ttei! m uliajf ĉe. la kurso/, grupoj, k. a.

.I 17 /0 . — La Administrejo serĉas en ĉiuj 

tukoj Itonoj n rekiarno-makferistojn. Oni sin 

flirti u ni ĝ i pri In kondicoj kaj pluaj in for-

•no f

I  ONCE TOJ

TAHIFO

LIMOGES(44-66). S.-D. L v m a n t .  20, A. Roux; 

27, Labrusse; 23, S-ro Labrosse. 

.............................................  Tuta sumo IS

Koukspo.mhk •. — Unu enskribigo & 0.30 

(fr. 0.75).

PI =  /msikartoj ilustritaj; I. =  leteroj; 

PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  S i  m u s o n o j ;  K o m e n c u  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (hO literoj : teS' 0.1') (fr. OAO).

Por tiu j annonceloj, rabato da IO %  por 
3 enpresoj, ‘25 %  por 12 enpresoj, 50 “/<> por 

24 enpresoj.

N iaj abonantoj rajtas unu enskribilon por 
korespondado aii didi lian anonceton senpage.

NOTO. — Ĉia anonceto estos sendata, 
antaŭ la 5" kaj 20» de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Kspc- 
ranto-OIiccjoj. Pago per poŝtraandato aŭ 

internaciaj poŝtkuponoj.

Kore»poncla«Jo

B o u lo g n e - s u r - M e h  (Francujo). — S-ro Vic

tor Haiguerĉ, 149, rue du Moulin-ŭ-Vapeur. PI,
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Peck  a (Bohem., Aŭstrio). — Sro Josef Kro- 

rnarik, n0 5. PI.

B a r c e lo n o  (Hispanujo). — Grupo Stelo, Sro 

Font Perxc8, str. Unio 6, piai. PI.
Milano (Italujo). — S-ro E. Castoldi, viale 

Volta, 8 (pri teatraj aferoj).

L o n s- le - S au ln ie ii (Francujo, Jura). — S-ro
A. Fernet, 5, rue des Salines, PI. PM. ■

Orlŭans (Francujo). — S-ro M. Denis, 53, 
rue de la Gare, PI.

B a r c e lo n a  (Hispanujo). — S-ro Elias Costa, 
Viserta, monistrolo de Montserrato.

E f .  H a v re  (Francujo). — F-ino I. Polet, rue 
des Matches, PI.

Paris (Francujo). — S-ro G. Parisoj, 45, 
rue Montmartre, deziras adresojn de korespon
dantoj por siaj lernantoj.

Ĝ e rv e n y - K o h te le c  (Austrio, Bohemujo). — 
S-ro Odon Keyzlar, PI., kaj foto^rafaĵoj. — 
F-ino J. Supichova, instruistino, PI. (naciaj 
tipoj aŭ kostumoj ; donas adresojn de bohemoj 

Esp-is toj por Koresp.

Versailles (Francujo). — S-ro Ciii lani, 4, 
rue Pierre-Bertin, PI. PM.

PakoSa in t- M aua (Francujo). — S-ro Van- 
derrielle, 56, rue du IVtit-Bois, PI. (kun ne 
francoj).

W asigny (Francujo, Ardennes). — S-ro (i. 
Landrajn, PM., PL.

B o rg e s iio u t  (Belgujo).— S-ro Van de Zamio, 
Monicus str., 13.

V i ln a  (Husujo). — S-ro K. Nicwenglo\vki, 
raulek Bialy, 8, I. 15, PI.

S t r a z e k  (Aŭstrio, Moravio). — S-ro A. Jouza, 

PI., PM. ,

P e te r b u r g o  (Busujo). — S-ro E. Kodi!, Pei. 
stoi-. Bol. Grekeckaja 28, Kv. I), PK. PI (kun 
neci» ropanoj).

B ar- su r- A ube  (Francujo).— F-ino S. Gouilly, 
PI. S-ro L. Virey, kolegio, PI. PM.

S an- S ebas tian  (Hispanujo).— S-ro M. Alvarez, 

mirakruz, drogueria, PK.

H o u b a ix  (Francujo). — S-ro A. Dubor, 30, 
rue du Bois, PI.

Praiia-Zitkov (Austrio). — S-ro K. Beimvald, 
Chodska, IS, PI., PM. (markoj sur la bildflanko).

E k l a n g e n  (Germanujo). — S-ro IV. Loy, stud. 
jur. Arifelstr. 9, PI. (kun neeŭropauoj).

N a z i »  (Azia Turkujo), — S-ro Teofil Nevzad, 
sekr. de tribunalo, PI.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro D. Nebo, 
str. Luis Antunez, IS his, Gracia PI. — F-ino 
J. Vidal, str. Luis Antunez, 18 his, interior, PI. j  

M i l o s  I V a k o v n i k  (Austrio, Bohemujo). — 

S - r o  Alavacek, 373, P I . ,  P M .

M o s k v o  (Rusujo). — S-ro S. Makarov, Boje- j 

d miskij, per. d. 20. |

S a b a d e l o  (Hispanujo). — S-ro J. Pui#, str. j 

Montserrat, 40 (ne.kun Europanoj). — S-ro 
J. Julia, via Masagne, i ‘>, PK. PL.

A a r a u  (Svisujo). — S-ro M. Zvsset, Ziege-

brain, 434-

B a r a c a l d o  (Viscava, Hispanujo). — S-ro V. 

Echarandio, PI., PM.

Obea Einsiedel (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro 
\V. Schoene; S-ro E. I lille; S-ro O. Thomas.

Potoj ltaj Proponoj

PIVO! >AG A NI K) O RTO L(Hi A Estii! erado

de la paŭperismo (mallibereco) mentala k;*j 

materiala per la rimedo de la I niversitato Or

iolojn kaj Sociokrataj Huraoj. Ciuj, kiuj as
piras al la solvo de la granda problemo de 1’ho- 

mai*o, estas invitataj sin konigi. Turnu vin al 

Magnus Scendahl, Rua do Hospicio 240 (1° an

dai), liio-de-Janeiro (Braziljo’

AUTOMOBIL - KONDI 'KISTO , singardema, 

sercas en Svisujo okupadon por la venonta so

mero. Sin turni al Eci. Govces, rue Violet, 17, 

Paris.

I

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 

la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 

en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Carma ar
tista hejmo kun mirinda situacio kaj bonega 

aero, borde de rtama Geneva U\%o*(France, Es

perante, germane, angle). Adr. : S10 Vittel, 
prof. « La Vcgnelta ». Mor (jes par Lausanne 

(Svisujo).

FOTOGRAFARTO deziras iuterŝanĝi foto
gra fajojn, interesajn por la propagando de Es

peranto, PK. de grupoj, k. t. p. Oni turnu s:n 

al la adreso : C. I). Baxandall, F. B., E. A., 23, 

Portland Si., Lancaster (Anglujo).

Korespondo. — S-ro E. Gabcrl, IO, rue 

Claude-Delaroa, Saint-Etienne (Francnjo) de

ziras intersango PI., montrantajn interesajn 
pregejojn aŭ monahejoj» ; ĉiam respondos per 

belaj PI.

PO ST K A R T O-RE V E NDA NTOJN sei Cas El
donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan
gestr. 27.

F inancoj. — Personoj dezirantaj deponi 
siajn kapitalojn kun plena garantio en 

Rusujo por 8 %  jare, volu sin turni lai? 
adreso : S-ro Vladimir Krajev, Tcliern- 

ajevkaja, 14, Tachkent Sir Dariinskoj 
oblasti, Rusujo.

Lernejo por Franca & Esperanta 

lingvo j. — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Geneva Lago; belega vi

dajo ; trankvila restadejo. Esperanto-0fi

cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

coj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 
Por ciuj informoj, oni sin turnu al la 

adreso: Fno A.Richards,Esperanto-domo, 
Morges, aŭ al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 

Javct (Morges).

^PREZENTANTO de fabriko, tre konata Ce 

la firmoj (artikloj por tajloroj) deziras allan ri- 

prezentadon, escepte por veluroj kaj silkejoj. 

Sin turni al S1'0 Gillet, 4, rue des Pelits-Ch unps, 

Paris.

Studento. — Esp. organo de studentoj 
aperonta en septembro 1909 sercas kores

pondantojn en ĉiuj landoj. Jarabono I §  

(pagita antaa I sept. nur 0.75 S)- Adreso : 

Praha, Sifi, K. Ku than.

i

C iu j ELDONANTOJ de Esp. pos I k.-I r t..j,
propagandaj markoj kaj aliaj esperantidoj estas 

petataj sendi al mi specimenojn kaj prezarojn 
de siaj eldonajoj. Bibliotekisto de Lodza Esp. 

Societo, S-ro \V* Pfeiffer, posta kesto 493. 
Lodz (Polujo).

MS P E R-1 ST A STUDENTO cir*. koresp. per 

PI. kun samideanoj en Holando, Sved., Dan., 

Rus., Ital., Hispan., Portugalino. Akurate res

pondos. Oueen's IV* Ev£. Centre (L. C. C.), 
Dalston, London. N. E. (Anglujo).

GRAVA AVIZO
por KOMERCAJ KONSULOJ

Reprezentantoj estas se r Ca taj en Ciuj landoj 

por skribmaŝinoj, kiui romaninoj, bicikletoj, 

fotografaj aparatoj, krajonakrigiloj.

Petu informojn de : Bigalke et Molnvinkel, 

Bromberg (Germanujo).

Silkaj esperantaĵoj. — B. Pevraud, 
Vicdel. U. E. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo.

Flagetoj. kravatoj verdstelnmitaj por sam

oj, 5 modeloj. — A Hasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.— Vualskarpoj 
esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 

I Bildoj teksilaj el silko, veraj teksaj efver

koj. — Kontraŭ O fr. 30 (0.12 § )  postili, afi 

I respondkupono, oni ricevas silkan flage

ton kaj la ilustritan prezaron.

BARCELONA KONGRESO. — I'i belegaj 

gravu rajoj de la Kongreso Barcelona nur 
£  0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip- 

zijT, Langestr. 27.

Komercaj rclilamoj

TRA LA  F ILA T E L IO

Internacia monata organo de ĉiuj kolek

tistoj de poŝtmarkoj & postkartoj. Jare : En 
Francujo 2 fr. IO, 0.80 En ceteraj landoj

2 fr. 50, I &, Ce S-ro Fize,auPastissou,Be- 

ziers (Francujo).

MOREAU-V0ILL0T
BEAUNE (C M O r- F ra n c n jo )

Firmo fondita en 1780, daŭrigita de patro
al lilo

Ekspeda firmo. — Firmo Krook & 
Person, en Liibeck (fondita 1876). Ekspedoj 

precipe al Dan-, Sved-, Rusujo & Tiulande.

Komercaĵoj. — Sro A. Rowlands (Boxl83,

Inventarigi!, New-Zeland) deziras koresp. pri 

komerca joj nevendeblaj en la Anglaj Kolonioj 
kaj pri la produktejoj de Nov-Zelando.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ. — Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanujo ; Leipzig, Langestr. 27.

Honorindaj makleristoj estus akceptataj
O n i p o lii la  p rezaron  esperan tan

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rego
Laŭ privilegio

J. & J. COLMAN
(Akcia Societo) 

M a n u f a k t u r i s t o j  d e

M U ST ARD O , A M ELO , B LU IG A ĴO

KAJ

E R IT A  R IZF A R U N O

H O TELO
L0UIS-LE-GRAND

2, rue Louia-Lc-Graml, Paris.

En belega loko, inter la Rue de Ia 
Paix kaj Avenue de fOpera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spokon.Man sprichl Deutsch.
Se habla Espanol.

A U  LiA K O L iE K T lST O d

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazelo.

ESPERANTO

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
duni ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

Lu tula Kolekto (GO n"j), afrankite 2.50 §. 

Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 
Bourse, Genĉvc).

iMalnovaj n-oj antaŭ 1 Decembro IOUS ne 
estas izole aĉeteblaj.

Por la Higieno ne r iu a ie to
(lavajoj, higieno de 1’buŝo, Ia hauto, lavado 

de suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

COALTAR  SAPONINE  L E B E U F
BARONNE (Francujo)

Kiun giaj antisepcaj, detcrŝivaj kaj cika

triga proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 
Hospitaloj.

Cu In anntekejoi — Atentu In i nii t aloj n

I.n Administranto fGerant; ; DIVAL

IOS. CANNON STREKI, LONDON

Kuj CARRO \VWORKS. NOR\VICtI (ingi,.lando)

Laborista Kooperativa Presejo, I
15, rue Amiral-Roussin. Dijon*

(Francilio)

LA SVEDAJ RAZILOJ E S IA S  LA PLEJ BONAJ EN LA TU TA  M O N O O !!
Garantiitaj po 2, 3, i ,  5 Kronoj skand.

Por 'i Kronoj ($  2 , 2 0 )  vi ricevos razii n kon se n  cl ansera aparato. Dank’ al gi oni s o l i n e  

transas kiam oni sin raza».

Komercistoj kaj agentoj kun bonegaj referencoj estas dezirataj, liona rabato 

Kontraŭ o.12 oni ricevas ilustritan prezaron france, angle, germane kaj svede.

Oni sin turnu al.

J o h n  B y l i n d L c r ,  H c d c m o r a  (Svedujo)

POSHORLO: 3E S P E R O

MEDIZINISCHE U C H I-  (

k h e r z -  u. mm- ManstaMuracejo
por lumkuracado 

por malsanoj de fk o ro  

kai de fn e rv o j .

vo rni al s : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenslrassc B E R L IN  N W . 6 Telcjono I I I , 3 185
S ekc io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Hocnt- 
gen. Radiado dArsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neuralgioj 

iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.
R a d ia d o  k a j  fo to g ra fa d o  laŭ  

R oen tgen

Prospekto laŭ deziro

S ekc io  p o r  m a ls a n o j  de Tkoro  ka j  de Pnervoj

Esploroj per radioj de Kocntgen kaj 
konstatado de Tagado de I koro. Uanoj 
kun karbacido kaj ŝpruebanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u r a c a d o  p lene a n s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

El blanka, tre fortika metalo, oksidita kiel 

nialnova argento, kun reliefa kovrilo kaj 

verda emajlita stelo. Preciza radaro je ankro 

kun I") rubenoj, plene garantiita por ekzakta 

funkciado. Utilega al ĉiuj esperantistoj. Tre 

salata donaco.

Prezo : 30  fr. =  12  &

Afrankita en ĉiuj landoj : 12 .65  /£

Sola liprezantanto de tiu ĉi kaj tle alispe

caj horloĝoj de fame konata svisa fabrikejo.

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
Paie de la Bourse, IO, GENEVE (Svis.)

La plej bona akriga M ASINO de T R A G O L O J
99

Ne manku 

en ia 

d o ni o !

Ĝ i l u j  

a l lo g ig a s

—T - - - 

1

r
ŝr-*=-?’-ŝafe

*

(Iiujn tranĉilojn 

Simpla

Ma n u zeb la

Praktika

Havebla de la solaj fabrikanto j

GUHL Si H R8EGK (Esperaitia E .traprenoj, HAMBURG, 35 S.

K U R A C A D O  A M  B U  L A N T E . 

O N I  P A R O L A S  E S P E R A N T E .
Du kuracistoj Direktoro :

Dr. BREIGER

' . ' I  ’

[ ^ ĝ p a P iK G io ,
ONI PAGO *»03TMAND»T[

Eslas Breteblaj ^  P° RS  I O R I f/O Ĵ  

Sinjoro E G a b e r t - ^  ^ S P e ^ A K T IS T A J -  

10. Rue Claude-Dclaroa. IO t * 
P*«xo Saint-ETlENNE.Loire.FttAMCC

.60 ̂(Fr.1.50), ali lando. 0.66 1.06» afrankita

Specialaj prezoj por u* venoo pogramo!

SO O S IJE K A  VIZA*;POM ADO KAJ
Jara sukceso! O SIJE K A  S A L  VA Ti > li-SA  PO

• •

11UTTIG.-KK UG EI\T EU

K A M E R O J N

liveras nun

j .  e .

F A B R IK M A R K O

Granda Marko

“ V ille  de P aris  ”

INKOJ MUETTE
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules MIR ITE
102, E te  A M 0L FAR1S-II

i

3.000 inembroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jura Kol i fajo

2 dolaroj (4 S)

#
Membroj havas 

la jena jn  
profitojn :

Ricevi in fo rm o jn  
el Ciuj landoj

Konatigi r  n Inii ol 
forve t ii i i 
eksterlandon

CHARTERED A l  1 9 0 0

S in jorino j
et Sinjoroj

e s l a s  a k c e p t a t a j  

p o r

I m em breco Prospektoj 
kon traŭ  afra n k pago

(senlume al lu^kcjttikuloj)

Adresu leterojn kaj 
m onon ni

S e k re ta r io  do C C . C.

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

I n le rtan gi Revuo jn , poAt- 

karto jn , poAt m arkoj n

fo t ogra faj ojo n, p lan  lajojn 

insektojn, k. t. p.

Milwauke, Wisconsin, U. E. i

ĈASOPIS CESKVGH ESPERANTISTO
Kun literatura aldono « Legolibro de Bo

hemaj Esperantistoj » oficiala monata or

gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.
Bohema Unio Esperantista (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.
Jara abonpago : 3 kronoj (.$ 1.50) Red. 

kaj Adm. : Praha II, 2023, Ed. Kŭhnl.

(Rabato por Societoj).

Aktien-Gesellschaft, Dresden. — Unuigo de lu ĉi-supraj finnoj
Akcia Kapitalo : 8.000.000 * 

lia lastaj Katalogoj valoraclas

r ■ offf
“  NOVAJO

Clava afero por 
tiulanda militistaro !

U

PATEJ4TSPRONO KUN FLEKSEBLA
K O L O

Nenia falado malsuprenirante Ia stuparojn...i . Reprezentantoj tiulande dezirataj.

Nenia disnitado de la botoj kaj de la pan
talonoj.

Post ĉiu premo la spronkolo revenas en 
sian iaman originan situacion.

La eltrovado estas patentigita ĉc ĉiuj kul- 
turŝtatoj.

Eksterlandaj patentoj estas vendeblaj.

forigas ŝprucmakulojn, kaj cian malpurajo/! de I'vizaĝo

Malfalsa sole nui» en la Salvato»* apoteko

J .- S .
I vazeto da osijeka vizagpomario kostas po 70 helerojn kaj po I Kronon (I Kronn= 100h.= 42 

lesdekoj); I peco cla Salvator-sapo I K. Unu vazeto da manŝmiraĵo I K. 20 h. Lvona pudroj 
lalgraoda skatolo I  K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne lu vas domajnajn'konsista jojn

spesdekoj)
malaranda_____  - ... ...................  _ . . . __—
ka j t tilere respondas al la regularo de la alta registaro

KIALI ESTAS UZONTA J4UR

I V I  I  R A G I D A - K R E I V I  O  ” ?
Ĉar Miranda Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « M iranda  » Kremo oni 

atingas idealan belecon, ĉar Maranda Kremo forigas ĉian malpuraĵon de la hanio ĉar 
Miranda Kreino ne nur plibeligas, sed ankaŭ jun igas. Unu vazeto da « M iranda  » 
Kremo kostas I K. Unu skatolo da « M iranda  » pudro  (trikoljra) I K. unu peco da 
« M iranda  » sapo 70 h. \ t

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. E IEN EŜ , post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
pagŝarĝo tuj efektivigas

Ilustr. prezaroj ĉien per la forsendejoj : 

Adolf. Muti), Nŭrnberg, Lichtenhofstr. — 
Germanujo,

Ludvvig Dollatscheck, Mŭnchen, Gale- 
riestr. — Germanujo.

Hans Kriebel, Dresden, Gneisenaustr. — 
Germanujo.

<
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PRESEJAJ LITEROJ 

- MAYEUR =

t
H

Vojo por a lig i. — I. Skriliu vian nonion 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluroj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — Konigu la lemon pri kiu vi deziras 
korespondi. — h. Sendu la kotizajon ('i J|j) per 
ĉeko aŭ posi mandalo. Via nomo estas enskribata 
kaj vi ricevos «'iujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Troita' kun la plena listo de 1’membroj.

TRE IMUNOVI! KUJ GRHVH
FIRMO de VINOJ, LIKVOROJ KAJ

SPECI AL AĴ OJ
en D IĴO N O  C6te-d'Or (Francujo) 

deziras agentojn, seriozajn, agemajn, kun 

bonaj referencoj.
Tre favoraj kondicoj 

Oni skribas Esperante. Sin turnu al Sro J. 

Moron, Delegito U. K. A., Agencourt, apud 

fluits (C6le-d’Or, Francujo).
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ROMANA TIPOJ DIDOT ITALIKA

Ĉ ĝ  ĥ  J  Ŝ Ŭ  Korpo 7  — Bas do casse r  & li J Ŝ Ŭ

Ĝ  Ĝ  Ĥ  ĵ  ŝ  Ŭ  Cofllteroj (I (i U J  Ŝ O

ĉ ĝ  ĥ  ĵ A ŭ Korpo  6 — Das de casse Ĉ fi li j  S Ŭ

(i Ci li ĵ  Ŝ II CefliteroJ C Ĝ l i  Ĵ  Ŝ U

Liverantoj (Je Ciuj 

Esperanta j literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉe 

la presejo de U. E. A. 

por la kompostado de 

Esperanto kaj ĉiuj 

Esperantaj presaĵoj.

ĉ  ĝ  h  ĵ  f i  Ŭ  Korpo O — Bas de casso

ĉ  Ĝ  f i  Ĵ  Ŝ Ŭ CeJllteroj Ĉ Ĝ  Ĥ  J  Ŝ  t]

Ĉ ĝ ii j Ŝ U «orpo ‘O - Baa da e0888 Ĉ ĝ  ĥ  ĵ  Ŝ Ŭ 

Ĉ Ĝ  fi j  Ŝ Ŭ CefliteroJ Ĉ  Ĝ  Ĥ Ĵ  Ŝ  Ŭ

#  #  £  e s  & & e  & § $> $
EGIPTA KORPO 8 N0 406

Ĉ  ĝ  ĥ j  Ŝ  Ŭ  O  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ
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Universala Esperantia Librejo
io , rue de la Bourse, GE N li VE (Suisse)

Vendas ciujn eldonajojn de U. E. A. kaj ciujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, giaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Deligitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ciuj membroj. Prezo: 0,30 Sin.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo ' 
0,36 Sm.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempL 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 13 <y0 por ĉiu mendo de pli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sin.
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: O,GO Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sni.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ciuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve
blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sm. Kolekto po & 0.25.

Universala Esperanto-Asocio, gia celo, gja organizo, giaj praktikaj servoj, gia signifo.
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz. : 0,20 Sni.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

PROPAGANDAJ DROSEROJ EN NACIAJ LINGVOJ :

Universala Esper anto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ciuj niaj propa
gandistoj. ‘ • 

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 
angla, kaj portugala estas en.preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sni.

AVIZOJ : Ciuj mendoj estu sendataj al U niversala Esperantia Librejo, IO, rue 
de la Bourse, Geneve (Svisujo), Tamen, nacilingvaj propagandaj broŝuroj estas ankaŭ 
riceveblaj jenaj el la adresoj : j

D™ M. KANDT, 8, Neuer Markt, Bromberg (Germana).
P. LINARES, Santo-Basilio, Cordoba (Hispana).

A. TELLINI, Vallescura, l i ,  Bologna (Itala).

S. SZ ABU NIEWICZ, Mjasnickaja, d. Zimin, Moskva (Husa).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj. Ciuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Per-sonoj, kiuj
deziras rekomendi^ sian mendadon, aldonu 0,10 Sin,

!. *


